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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

ثم يتوبون من قريب فأولئك  ة على اهلل للذين يعملون السوء جبهالة)إمنا التوب

  يتوب اهلل عليهم وكان اهلل عليمًا حكيمًا(

هم عربة ألولي األلباب ما كان حديثا يفرتى وبقول رب العزة ) لقد كان يف قصص

 ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شئ وهدى ورمحة لقوم يؤمنون(

 صدق اهلل العظيم
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 اإلهداء 

أهدي مثرة جهدي للروحني الطاهرين ... اللذين غرسا يف نفسي حب العلم ... ومن 

ووالدتي ... هلما ريد... والدي كيف تذلل الصعاب، للوصول إىل ما أعلماني 

 الرمحة، ولروحيهما البقاء.
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 شكر وتقدير

إىل شنيخي وأسنتا     ال يسعين أواًل إال أن أتقدم جبزيل الشكر، ووافر االمتنان 
 سنتا  الدكتور صاحل احلمارنة الذ  أكرمين بقبول اإلشراف علو رسنال  الفاضل، األ

رافق  من اللحظة األوىل الن   وإعطائي من وقته الثمني الكثري، فتحمل عناء م العلمية
مثن له كل دقيقنة قاناها يف اناينا    موضوع دراس  فأشكره كل الشكر وأ اخرتت فيها

هذه الدراسة، كما أتقدم جبزيل الشكر لألساتذة األفاضل يف قسم التاريخ يف اجلامعتني 
الستشارة األردنية والريموك ملا أفدته من علمهم الغزير يف منهجية الدراسة التارخيية وا

 املوضوعية.

وُأقدم شكر  وامتناني إىل األخنوة والنزمالء وأخنا بالنذكر الندكتور  هنري       
مناصرة والدكتور حييو عبابنة والدكتور عبد القادر مرعي من جامعة مؤتنة، واألخن    
خدجية بين عبد الرمحن، والزمالء حممود الروياي وأمحد حممند أبنو دلنو واألم حممند     

ا قدموه لي من عون، ساهم يف استكمال هذه الدراسة وبرو هنا  خري بين عبد الرمحن مل
 بشكلها النهائي فلهم مين كل احلب والتقدير.

ينا   األعزاء سلطان وعلي وحممود ويسرى ملشناركتهم إ  شقائيكما أنين اشكر أ
 .اجلامعية عنائي فكانوا عونًا ماديًا ومعنويًا لي طيلة فرتة الدراسة

ة العنناملني يف مكتننب  اجلامعننة األردنيننة وجامعننة وال يفننوتين أن أشننكر السنناد
 الريموك الذين كان اهم دور يف توفري مادة الدراسة وتسهيل البحث.
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  املقدمة

فهني اناهرة   ، مل تكن شخصية يزيد وفرتة خالفته باألمر اليسري علو الدارسنني 
 وخاصةتعد من أخطر الظواهر يف عصر بين أمية وهذا ما يفسر إحجام الدارسني عنها 

حقل الدراسات التارخيية، علو الرغم من سعة أحداث هذه الفرتة وكن  حجمهنا،    يف
ميننع الدارسنني   هذه األحداث ال  طبع  اجملتمع بطبائع مميزة وخاصة، ولكن هذا ال 

هنا  ولكنهنا دراسنات غالنب علي    ، ودراستها خبار هذه الشخصيةالغربيني من تعقب أ
 ق التارخيية.الشك واالضطراب ملثل هذه احلقائ

فكنان   ،حندااها عقلني يف البحنث عنن هنذه الشخصنية وأ      ولذا فقند خنامرني  
حينث تعند هنذه     ، يزيد بن معاوينة  هذه الدراسة، حديث جديد يفاختيار  ملوضوع 

بي سفيان امتدادًا وحلقة متصلة بنني اخلالفنة الراشندة    الشخصية بعد أبيه معاوية بن أ
ووضنع وتأسني     ، كبريًا يف قانية اخلالفنة   واألموية، فقد لعب  هذه الشخصية دورًا

 .الوسيط أطر جديدة يف التاريخ اإلسالمي

بي طالنب  إىل انتقال اخلالفة من علي بن أال خيفو علو أحد الظروف ال  أدت 
ىل بين أمية لتكون دولة إفانتقل  اخلالفة  ،بي سفيانأىل معاوية بن إ –رضي اهلل عنه  –

س ال خيفو علو أحد ما كان من أمر معاوينة منن البنأ    كما ،بين أمية أو خالفة بين أمية
والشدة واحلنكة يف تثبي  حكمه وملكه يف بالد الشام عامة، ويف دمشق خاصة لتكون 
حاضرة دولته، وبذا فقدت الكوفة مركزها القياد  الذ  تبوأته كما كان  املديننة قند   

عندئذ  ،علي بن ابي طالب فقدت مركزها ونفو ها بانتقال دار اخلالفة للكوفة يف عهد
محالل دورهنم يف  ل احلجنا  إىل خطنورة وضنعهم بسنبب اضن     هل العراق وأهن نظر أ

 اخلالفة.
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إن استخالف يزيند وتسنلمه مقاليند السنلطة إشنعار بانتهناء الندور احلجنا           
والعراقي يف استعادة مركزهم القياد ، مما أدى بهؤالء إىل مواجهة يزيد بكل الوسنائل  

خاصنة أننه   يف الوق  الذ  نظر فيه أهل الشام لألمويني عامة وليزيند   املمكنة لديهم،
 .وحمط اقتهم مصدر عزهم ونفو هم

وحرصًا مين علو أهمية إجالء وتوضيح صورة هذه الفرتة وما حدث فيها منن  
أهوال وتعقيدات، وللوقوف علو احلقائق ورصدها فقد اسنتدع  الانرورة العلمينة    

هنذه   ء هذه الذات، منع أن ادر واملراجع ال  تناول  بنامين الوقوف عند كثري من املص
، املنذه   صحابها الديينثريًا من اآلراء بناء علو اجتاه أاملصادر واملراجع كان  تفسر ك

فبعاها متشيع ضد يزيد خاصة وضد األمنويني عامنة، فمنا  فنة األخبنار إال رواتهنا       
 .كبري بارتياحفذكرى يزيد بني املسلمني وحتو وقتنا احلاضر مل حتظو 

، اعتمنندت يف دراسنن  منننهز املوا نننة والنقنند والتحليننل للنصننو  التارخييننة 
حبينث   ،كثنر اآلراء معقولينة ومنطقينة   لوقوف علو جمريات األحداث، للوصول إىل أبا

واألمة ،  خذا يف االعتبنار أن دور الباحنث لني      نكشف عن الوجه احلقيقي للتاريخ
ودوره يف األحنداث السياسنية يف    واهنا يف دراسنته   الدفاع عن شخصية يزيد الن  يتنا 

 وإمنا إبرا  احلقيقة كما هي لتعريف القارئ بها. ،صدر الدولة األموية أو اتهامه

مع مقدمة وخامتنة وكشنف بنأهم      ،صول رئيسةوقع  هذه الدراسة يف أربعة ف
ينات  يتامن األول والة وعمال يزيند علنو الوال   ؛املصادر واملراجع مع االاة مالحق

خا  مبراسالت أهل الكوفة واحلسنني، ويتانمن الثالنث شنجرة     املختلفة، واانيهما 
أبناء عمومته رغم الكثري من املهاترات الن  تبحنث يف    نسب يزيد وعالقته بااهايميني

 .هذا الشأن

أما الفصل األول فيتناول نسب يزيد القرشي من جهة األب والكل  منن جهنة   
فتشنري املصنادر إىل أن والدتنه كانن  يف السننة       ،ونشأتهكما يتحدث عن مولده  ،األم



- 10 - 

السادسة والعشرين للهجرة يف خالفة عثمان بن عفان علنو أر  الشنام، أمنا نشنأته     
ىل جانب ما كنان  عومة حيث عاش يف قصر أبيه، حتيطه غلمان عصره إفكان  نشأة الن

تنه رفناه القصنر    قامة عندهم فغلنب علنو حيا  اإليقوم به من النزول يف بادية أخواله و
 الفصنيح  النشأة علو حياتنه فجعلن  مننه النذكي    وبساطة الصحراء، وقد أارت هذه 

 .بدليل جزالة شره وكلماته وعمق معانيها

فها  ،ال  مجع  بني اجلد وااهزل ،ويبحث الفصل يف سرية يزيد ومعامل شخصيته
هنذا   ،املشنورة  بيه يف امللمات، يقدم رأيه عنداألمري الشاب الذ  وقف إىل جانب أهو 

مع ، إضافة إىل  لك فقد كان عزيز النف  صلبًا برأ  الكثريين الرأ  السديد احلصيف
أحادينث اجملنون وشنرب    منن  ترو  عنه كتنب التناريخ    ال يغفل مبا دهاة عصره، كما

 .ومالعبة القرود وغريهااخلمر

فتشنري   ه األك  مننه سننًا،  ة بني أخوانكما يبني هذا الفصل مكانة يزيد بن معاوي
ىل املكاننة الن    ال واملقدم عند أبيه، هذا إضافة إالكتب واملصادر إىل أن يزيد كان املف

احتلها يزيد بعصبيته لبين كلب من قااعة، هذه القبيلة الن  قندر اهنا أن تلعنب دورًا     
 بار ًا يف اخلالفة األموية بشكل عام ويف خالفة معاوية بشكل خا .

استخالف معاوية البنه يزيد هنذه الفكنرة كانن      كما تناول  يف الفصل الثاني
 وباكورة فكره بإدراك الظروف ال  متر بهنا اخلالفنة اإلسنالمية؛    أول بادرة من معاوية

-فبين  مشروعية االستخالف الذ  مل خيتلف فيه الفقهاء، فقند اسنتخلف أبنو بكنر     
الرسول ) ( عمر بن اخلطاب، دون أن ينكر عليه  لك، كما قام بها  -رضي اهلل عنه

منا حيقنق مصنلحة     والسنيما إ ا كنان يف هنذا    يف غزوة مؤتة، فلم ينكر الفقهاء  لنك 
 سالمية.إلللجماعة ا

حيز ىل ءات ال  اختذها معاوية يف سبيل ااهار مشروعه إويتناول الفصل اإلجرا
رك يزيد يف قيادة الصوايف وقينادة قافلنة احلنز، وقناد يزيند احلملنة الن         الوجود، فأش
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بي رتنه منن كبنار الصنحابة كنأ     لغزو القسطنطينية يف الوق  الذ  كان حت  أمأعدت 
 أاهر شنجاعة وقندرة وحسنن إدارة    أيوب األنصار  وغريه، فما كان من يزيد إال أن

يكتف معاوية بذلك بل بايع ليزيد يف دمشق، ولنذا   ومل شهد له بها عدوه قبل صديقه،
جا  مل يرضوا عنن هنذا األمنر وينرون     فأهل احل ،فقد بين  موقف املسلمني من البيعة

أنهم أحق به من غريهم، أما أهل العراق فلم يكن اهم لريفاوا أمرًا يكاد يكون نافنذًا  
فانقسموا بنني رافانني بسنبب تشنيعهم آلل      ،ال حول وال قوة اهم به أو يف معارضته

 بنة عقوالبي  الذين يرون فيهم أحقية يف تولي هذا املنصب وبني موافقني خشنية منن   
 .اهم معاوية 

فهنو   ،أما الفصل الثالث فقد تناول اصنالحات يزيند وجواننب منن شخصنيته     
كمنا   علو منر العصنور ،   شاعر وعامل وأديب، حيث كان شعره منو جًا للشعر األمو 

وكنذلك معاوينة وعبند النرمحن، ومل     ،كان مربيًا يف بيته، فكان ابنه خالد العامل احلكنيم  
بنالثغور   حات قام بها يزيد رغم قلتهنا فقند اهنتم يزيند    يستطع التاريخ أن يغفل اصال

يربط ما بنني   إىل جانب اصالحاته يف األراضي، فشق نهرًا فحصنها، واهتم بالدواوين
 اجملاورة الذ  بات معلمًا حااريًا حتو عهود الحقة.نهر بردى واألراضي 

الفتوحنات الن  متن  يف عهند يزيند فانطلقن  جيوشنه يف         الفصل كما يتناول
اسان بقينادة مسنلم بنن  يناد     ىل خرعقبة بن نافع الفهر  كما انطلق  إافريقية بقيادة 

دولته من اجلهة الشنمالية أمنام الدولنة     اغور ىل حرصه علو احملافظة علو هيبةإضافة إ
 البيزنطية املرتصدة.

هنذه الظناهرة الن  أصنبح  سننة       ،كما يتناول الفصل بيعة يزيد البنه معاوينة 
وحفااا علنو مصناحل    متكينًا حلكمهم ومن تبعهم من العباسيني بين أمية متبعة يف بيعة

 .أسرهم
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كما وقف  يف هذا الفصل عند سياسة يزيد جتاه قوى املعارضة فقند بنذل يزيند    
 نهنز  إضافة إىل سياسته ال  نهز فيهنا  ،املال يف سبيل احملافظة علو االستقرار يف دولته

 .إ ا ما أدى اللني دوره عدم سفك الدماء بيه من احللم واللني فكان حير  علوأ

فبعند أن قنام شنيعة     ،أما الفصل الرابع فيتناول موقف يزيد من خروج احلسنني 
احلسني يف الكوفة مبراسلته للقدوم عليهم ملبايعته باخلالفة، فلم يكن من يزيد وقد علم 

بن  يناد والنذ    بأمر مسلم بن عقيل ليأخذ البيعة عليهم، إال أن وىل الكوفة لعبيد اهلل 
حلسني فخرج عليه جبيش كنبري  ه إال أن أوقع مبسلم ومن ام خطط لإليقاع باما كان من

 ن معه.والكثري مميف كربالء فقتل احلسني 

فأرسنل يزيند    ،فصل موقف يزيد من خروج أهل املدينة عن طاعتنه كما يبني ال
  وقعنة احلنرة   مسلم بن عقبة املر  لنرد أهنل املديننة إىل طاعتنه فحندا      جيشه بقيادة

 املشهورة.

فقند   ،كما يوضح هذا الفصل موقف يزيد من خروج ابن الزبري علنو سنلطانه  
أوصو يزيد ملسلم بن عقبة بأن يتجه البن الزبري يف مكة، بعد أن ينفذ مهمته يف املديننة  

يف يف الطرينق  فسار مسلم بعد أن أخاع أهل املدينة وجدد البيعة علنيهم، إال أننه تنو   
فواصل هذا سنريه وحاصنر مكنة،     اجليش احلصني بن منري السكوني، فاستخلف علو

ستار الكعبة، مما دعا املؤرخني إىل إلقاء اللوم يف حرقها علو اناء احرتق  أويف هذه اال
ىل الشنام، بعند   جبيشه إالطرفني، وبعد  لك جاء نعي يزيد ففك احلصني احلصار وعاد 

 ىل دمشق والبيعة له هناك.إالزبري عر  احلصني بالرحيل معه  أن رفض ابن

ىل يم الشنكر وعمينق احملبنة والتقندير إ    اخلتام ال يسنعين إال أن أتقندم بعظن   ويف 
، فلنم يانن   بإرشناداته أستا   الفاضل األستا  الدكتور صاحل محارنة، الذ  أكنرمين  

 ،علي بنصائحه و رائه السديدة، فعاش معي حلظات العناء وأعطاني منن وقتنه الكنثري   
 يف أفال صورة. الدراسة علو حرصه الشديد علو أن خترج هذهوأشكره  كما
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نبينه عاقنل منن     الندكتور  كما وأتقدم بالشكر إىل األستا ين الفاضلني األسنتا  
منن اجلامعنة   جامعة دمشق، واألستا  الندكتور صناحل درادكنة رئني  قسنم التناريخ       

 . الدراسةهذه .كما وأشكر كل من قدم لي يد العون واملساعدة أاناء إعداد األردنية

حلقة من حلقات التاريخ املتصل الذ  ال خيلنو منن    وبعد، فما هذا البحث إال
، ولكنن حرصن  علنو تقنديم خدمنة      ههفوات، فال أدعي الكمال، فالكمال هلل وحد

العاقنل رغنم منا دار    حندااها  موضوعية جمردة ينتفع بها الناس ويعت  لصندى أ  علمية
 .حول املوضوع من شك وحتامل

 أكن  كذلك فحس  اهلل ونعم الوكيل. وإن مل

 الشريدةخالد سليمان د.

 م7991 اجلامعة األردنية



- 14 - 



- 15 - 

 

 حتليل املصادر

لتارخيينة واألدبينة   اجاءت املصادر ال  تعرض  ليزيد بن معاوية متنوعة فمنهنا  
وكتب الرتاجم املختلفة كل منهنا تنناول احلندث وفنق منهجيتنه       ،والفقهية واجلغرافية

هؤالء يصنفون وفق فئاتهم حمايند ومنوال، ومعناد لنذلك احلندث، وإ ا      اخلاصة به، و
 صندر  مليالد  و لك يفت  يف القرن التاسع أو العاشر اأأدركنا أن كتابة التاريخ قد بد

تاريخ الدولة العباسية، اهر لنا ميول العباسيني السياسية والدينينة واملوقنف املعنروف    
يدينا علو بعض النتف وال  مل مينع من أن تقع أ، إال أن هذا (1)واملتحيز ضد األمويني

األحنداث يف إطارهنا املنطقني، لنذا      ونمن خالاها ما ينصف هؤالء باعتقاد  ويانع 
 ارت تناول بعنض هنذه املصنادر والن  كانن  الرئيسنة بالنسنبة لدراسن  بالدراسنة          

ري دكسن يف والتحليل، مستفيدًا ممن سبقين يف هذا اجملال وأخا بالذكر حتليل عبد األم
 ."اخلالفة األموية"كتابه 

الطبقات الك ى حملمند بنن   أول هذه املصادر ال  سأتناواها يف حتليلي هو كتاب 
م( الننذ  كننان كاتننب 844هننن/203بنني عبننداهلل بننن منيننع البصننر  )تسننعد بننن أ

ينة  م( وهنو راو 822هنن/ 204مر الواقند  )ت فأهم شيوخه حممد بن ع (2)،الواقد 
أمون توىل القااء يف إحندى نواحيهنا، وكنان مقربنًا للخليفنة املن      مدني، رحل لبغداد ف

                                                

العرب واإلسالم واخلالفة العربية، ترمجة أني  فرحينة،   A.Y.Pelyayiefبلياييف  . أ  (1)
وسيشنار إلينه    205م(  1843) 1مراجعة حممود  ايد، الدار املتحدة للنشنر، بنريوت،    

  فيما بعد هكذا: بلياييف، العرب،  . 
دار املعرفة للطباعة والنشنر،   ،م( الفهرس 852هن/238حممد بن إسحق )ت ،مابن الندي( 2)

 ، وسيشار إليه فيما بعد هكذا ابن النديم، الفهرس ،  . 183م(  1848بريوت )
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اخل  علنو أر   أنه كان يهتم باإلسناد والتثب  من  فانعك   لك يف كتاباته، ويروى
، إال أننه  (2)ويذكر أن للواقد  أحادينث مل ينذكرها غنريه    (1)،الواقع والدليل القاطع

اقتباس يقع منه يف  لك اخلن  أو   ينقطع إسناده يف بعض األحيان، ورمبا كان مرد  لك
، ومن شيوم ابن سعد كذلك حممد بن عبد اهلل بنن النزبري بنن عمنرو بنن      (3)احلدث

م( والنذ  كنان يتشنيع يف كتاباتنه وال ميينل      818هن/203درهم األسد  الكويف )ت
ويتصل إسناد ابن سعد بروايته عن عبد اهلل بن ننافع بنن اابن  بنن      .(4)نسبه للزبريية
م( الذ  كان  بري  ااهوى، إال أنه صندوق  428هن/110بن الزبري املدني )ت عبد اهلل

وعمننرو بننن عاصننم بننن عبنند اهلل الكالبنني البصننر        (5)،مثبنن  فيمننا يرويننه  

                                                

 .111انظر: ابن النديم، الفهرس ،  ( 1)
م(: تناريخ بغنداد أو مديننة    1040هنن/ 453بو بكر أمحند بنن علني )ت   اخلطيب البغداد ، أ -

وسيشنار   344418420،  3نشر دار الكتاب العربي، بريوت )د. ت( جن ،جن14م، السال
 إليه فيما بعد هكذا:  البغداد ، تاريخ بغداد، جن،  . 

م( تهنذيب  1448هن/852ابن حجر العسقالني، شهاب الدين أبو الفال أمحد بن علي )ت -
لينه فيمنا   وسيشنار إ  354-253،  8م( جنن 1808ت )جن، دار صادر، بريو12التهذيب، 

 بعد هكذا: ابن حجر، تهذيب، جن،  . 
جنن،  2املشهداني، حممد جاسم: موارد البال ر  عن األسرة األموية يف أنساب اإلشراف، ( 2)

، وسيشنار إلينه فيمنا بعند     382،  2م(، جنن 1885مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة )
 هكذا: املشهداني، موارد البال ر ، جن،  . 

 . 408،  2موارد البال ر ، جناملشهداني: ( 3)
 . 404 -402،  5نظر: البغداد : تاريخ بغداد، جنأ( 4)

 . 145،  2ابن حجر، تهذيب، جن  -
جنن، حتقينق عبند الوهناب عبند اللطينف، دار       2ابن حجر العسقالني: تقريب التهذيب،  (5)

منا  ه فيين لإ، وسيشنار  455-455،  1(، جن1845) 2املعرفة للطباعة والنشر، بريوت،  
 بعد هكذا: ابن حجر: تقريب، جن،  .
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وعفنان   (1)مصادره بتنوع شيوخهم( القيسي ااهوى، والذ  تنوع  431هن/113)ت
لزناد حييو بنن  وأبو ا (2) ،م(434هن/120بن مسلم بن عبد اهلل الباهلي البصر  )ت

وإمساعيل  بن إبراهيم  بن أبي ربيعة  (3) م(433هن/115محاد الشيباني البصر  )ت
 وغريهم. (4) م(485هن/158املخزومي املدني )ت

يتبع ابن سعد تقسيم الطبقات يف اجملتمع اإلسالمي األول، بالرتمجة ألغلبية هذه 
الكننوفيني والبصننريني  الشخصننيات وال سننيما فيمننا يتعلننق مبقامهننا وترحااهننا كطبقننة

يف الوق  الذ  ينأتي بنه يف    (5)،وغريها، فيغمض يف بعض األحيان عن  كر مصدره
مسنتداًل علنو    (6) بعض الروايات باجتماع الرواة حلدث معني فريو  بكلمة: )قالوا(

أفادنا ابنن سنعد معلومنات عنن سنرية يزيند قبنل         .منهجية خاصة به وبغريه يف  لك
ما يقع يف دار اخلالفة كموقفه من عبيد اهلل بن  يناد عنندما قندم    خالفته، وموقفه جتاه 

 .(7)معاوية مطالبًا أن يصله بفاله وبفال أبيه علو معاوية ودولته

                                                

م(: الطبقات الك ى، 844هن/203بي عبد اهلل بن منيع )تابن سعد، حممد بن سعد بن أ( 1)
، 42،  2م( جنن 1828-1823جن، عين بتصحيحه أدوارد سخو، ليدن، مطبعنة برينل )  8

 ه فيما بعد هكذا: ابن سعد: الطبقات، جن،  .يلإوسيشار 
 . 25،  2جن ابن حجر: تقريب،( 2)
 .345،   2ابن حجر: تقريب، جن(3)
 .242،  1ابن حجر: تقريب، جن(4)
وغريها ويذكر أن هنناك   240، 251، 254، 212، 211،  5ابن سعد: الطبقات، جن( 5)

دراسة حول ابن سعد:  يد صاحل ابو احلاج: ابن سعد ومنهجيته يف كتابنة التناريخ )رسنالة    
 م(.1880ور ، اجلامعة األردنية )ماجستري( بإشراف عبد العزيز الد

 . 238،  5ابن سعد: الطبقات، جن( 6)
 .112،  4ابن سعد: الطبقات، جن (7)
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ويقندم   (1)،وحيدانا عن األسباب ال  جعل  معاوية يفكر يف أخذ البيعة البننه 
، ويقدم لنا (2)ابي أيوب األنصار  عند أسوارهيف غزوة يزيد للقسطنطينية ووفاة ألنا 

معلومات عن املوقف لدى املسلمني جتاه البيعة بوالية العهد، وال سنيما موقنف عبند    
 وصول إىل مراده ومبتغاه، وما بذلنه اهلل بن عمر، وعن إجراءات معاوية التمهيدية يف ال

ومن ام وفاة معاوية فتولي يزيند اخلالفنة وطلبنه منن والينه علنو        (3)،يف سبيل  لك
وقندم لننا معلومنات عنن      ،(4)يد بن عتبة أخذ البيعة له من أبناء الصنحابة املدينة الول

عمرو بن سنعد ملواجهنة   وموقف عبيد اهلل بن  ياد من توجيه  (5)خروج احلسني أياًا
احلسننني ودورهننم املتخننا ل ومننن اننم موقننف أهننل العننراق جتنناه قنندوم  (6)احلسننني

سانه ملثوى احلسني بدفننه إىل  والتعر  ملوقف يزيد من أهله بعد مقتله وإح (7)،جتاهه
 (9)،فيمنا بعند   وغنريه  وموقف اخللفاء األمويني من احلاداة كعبد امللك (8)،جنب أمه
بن حنظلة من وقعة احلنرة ومنا  لن  إلينه األمنور      يف معر  ترمجته لعبد اهلل ويزودنا 

 (11)،بعد ما كان أهل املدينة قد أخرجوا النوالي وبنين أمينة منن مندينتهم      (10)فيها

                                                

 . 58 -54،  4ابن سعد: الطبقات، جن( 1)
 .485،  3ابن سعد: الطبقات، جن (2)
 .182،   4ابن سعد: الطبقات، جن (3)
 . 38،  5ابن سعد: الطبقات، جن (4)
 .42،  4جن ابن سعد: الطبقات، (5)
 .158،  5ابن سعد: الطبقات، جن (6)
 .282،  4ابن سعد: الطبقات، جن (7)
 .238، 212،  5ابن سعد: الطبقات، جن (8)
 .153ابن سعد: الطبقات، )القسم املتمم(   (9)
 .58 -55،  5ابن سعد: الطبقات، جن (10)
 .38،  8ابن سعد: الطبقات، جن(11)



- 18 - 

قف يزيد جتاه أهل املدينة وما حل بهم ويرو  أن هدف محلة يزيد األول هنو ابنن   ومو
 .(1)الزبري ولي  املدينة بعينها

، ويكاد ينفرد ابن سنعد يف روايتنه   (2)ويقدم لنا معلومات عن أخذ البيعة منهم
بعنث أول جنيش   "فأنا أىل املديننة بقنول يزيند:   محلنة مسنلم إ   عن الواقد  للهدف منن 

وال سنيما بهنذا    (3) "روا باملدينة إىل ابن الزبري فإنه قد نصب لننا احلنرب  و مرهم أن مي
 الشكل من النا والداللة. 

مصدر مهٌم لنا يف املوضنوعات   ،من هنا نرى أن ابن سعد من بني شتو املصادر
ال  تعر  اها يف جوانب تصنيفه، لقدم روايته وتنوع مصادرها وعمنق مندلواها ولنو    

 املصادر األخرى، وال سيما يف اجلوانب األكثر شيوعًا. أنها جاءت مسهبة يف

وكتاب )نسب قريش( ألبي عبد اهلل مصعب بن ااب  بن عبد اهلل بن الزبري بنن  
شيوخه ابن أبي خيثمنة أمحند   فمن  (4)،م( احلجا   األصل850هن/ 235العوام )ت

( والنذ  أخنذ عنن أبينه     م485هنن/  148بن  هري بن حرب بن شداد البغنداد  )ت 
وهشام بن يوسف الصنعاني النيمين األصنل    ،(5) م(848هن/ 234سنة ) ملتوفو بعدا

                                                

 . 145،  5ابن سعد: الطبقات، جن (1)
ابن سعد: الطبقات الك ى )القسم املتمم لتابعي أهل املدينة( من ربع الطبقنة الثانينة إىل     (2)

 2منتصف السادسة، حتقيق  ياد حممد منصنور، مكتبنة العلنوم واحلكنم، املديننة املننورة،        
ه فيما بعد هكذا: ابن سعد: الطبقات يلإ، وسيشار 105 -104م( القسم املتمم،  1884)

 ملتمم(،  . )القسم ا
 . 38،   8ابن سعد: الطبقات، جن  (3)
 . 123ابن النديم: الفهرس ،    (4)
 . 483 -482،  8نظر: البغداد : تاريخ بغداد، جنأ  (5)
م(: 1344هنن/ 448الذه ، يم  الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحند الفنارقي الدمشنقي )ت    -

 4ينة، حيندر  بناد الندكن، ااهنند،       جنن، مطبعنة دائنرة املعنارف العثمان    4تذكرة احلفاانن،  
 ه فيما بعد هكذا: الذه : تذكرة، جن،  . يلإ، وسيشار 585،  2م( جن1858)
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 (1)م( والذ  كان قاضيًا يف صننعاء، اقنة فيمنا يروينه منن أخبناره      812هن/184)ت
ويتصل سند الزبري  ألن  بن مالك بن  يد بن عند  بنن النجنار اخلزرجني املندني      

 .(2)تويف فيهام( السين املذهب والذ  انتقل للبصرة و411هن/ 83)ت

إال أننه منن    ،يتبع الزبري  نظام الرتاجم ألهم الشخصيات اإلسنالمية القرشنية  
والفرتة خالل  لك كثريًا ما يقدم لنا معلومات قيمة يف جزيئاته ألحداث ما يف الدولة، 

وال يرتك الزبري  الرواية علو حااهنا فهنو يشنكك     ،وضوع الدراسةمب الزمنية اخلاصة 
 وغريها يف منهجيته النقدية. (3) حيان كأن يقول: ) عموا(وينقد يف بعض األ

فادنا الزبري  عن غزوة القسطنطينية يف عهد معاوينة وموقنف يزيند جتناه     أوقد 
ومكانتنه منن أبينه،    وشنبابه  لنا شيئًا يف سرية يزيد يف حدااتنه   ويقدم (4)،هذه الصائفة

عنن  معلومنات  قدم لنا يو، (5)حيث كان يرى به الشخا املؤهل ألن خيلفه يف منصبه
إىل جاننب   (6)،تولي يزيد اخلالفة وأمره بطلب البيعنة منن أبنناء الصنحابة يف املديننة     

وحيندانا عنن    (8)،ونظمه الشعر املنو ون احلسنن   (7)شخصية يزيد وأار تربيته يف بيته

                                                

 . 58 -54،  11ابن حجر: تهذيب، جن  (1)
 . 45+ 14،  4ابن سعد: الطبقات، جن  (2)
م(: 850هنن/  235ت)الزبري ، ابو عبد اهلل مصعب بن عبند اهلل بنن املصنعب النزبري       (3)

م( 1851) 3القنناهرة،   ،قننريش، نشننر وتصننحيح ليفنني بروفنسننال، دار املعننارف نسننب 
 ، ولإلشارة هناك دراسة حولنه:   ه فيما بعد هكذا: الزبري ، نسب،يلإ، وسيشار 124 

)رسنالة ماجسنتري(    التنارخيي  بد ااهاد  حممد عباس: مصعب الزبري  ومنهجه يف التدوينع
 م(. 1888ملستنصرية )بإشراف حممد جاسم املشهداني، اجلامعة ا

 . 130 -128الزبري : نسب،    (4)
 . 124الزبري : نسب،    (5)
 . 433، 133الزبري : نسب،    (6)
 . 8الزبري : نسب،    (7)
 . 155الزبري : نسب،    (8)
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وخالفة معاوية هنذا واملندة الن      (1)أخذ يزيد البيعة البنه معاوية الثاني بوالية العهد
بنناء  الدقيقنة يف خنروج احلسنني وموقنف أ    ويقدم لننا املعلومنة    (2)،ها يف منصبهشغل

الصحابة من خروجه وال سيما فيما يتعلق مبوقف ابن الزبري الذ  قلما ينذكره غنريه،   
باك إىل قوم قتلوا أ خترجلزبري للحسني وقد أراد اخلروج: "أإ  يرو  ابن سعد قول ابن ا

ن موقعه احلرة وحصار ابن الزبري منن خنالل ترمجتنه    ويقدم لنا ع (3) "وأخرجوا أخاك
 .(4)لعبد اهلل بن مطيع العدو  مبعلومات مهمة ومفيدة

الزبري  شكه من موقف يزيد والذ  حتدث به الرواه عن مقتل احلسنني  ويبد  
 ..."، عموا أن يزيد كتب لعبيد اهلل حني علم بأمر احلسني"وأمره عبيد اهلل بذلك فيقول: 

علومات عن سري جيش مسلم منن املديننة بعند إخاناعها للطاعنة، ووفناة       ويزودنا مب
وأمر ابن الزبري خبلع  ،(5)مسلم بن عقبة وتولي احلصني بن منري السكوني إمرة اجليش

طاعة يزيند وإخنراج عاملنه علنو مكنة احلنارث بنن خالند بنن العنا  بنن املغنرية             
، (7)بنن النزبري منن اقتتنال    وما كان بني الطرفني، جيش الشام ومجاعة ا (6)،املخزومي

 حتو وفاة يزيد بن معاوية.

باإلضافة علو تنوع مصادر الزبري  بأقاليمها واجتاهاتها املذهبينة، فهنو مصندر    
مهم، لدقة معلوماته وملا يبديه من نقد يف بعض األحيان ومن األرجنح أن هنذا النقند    

 جاء بقلمه ال برأ  شيوخه وروايتهم.

                                                

 . 128الزبري : نسب،    (1)
 . 128الزبري : نسب،    (2)
 . 238الزبري : نسب،    (3)
 . 384الزبري : نسب،    (4)
 .384الزبري : نسب،    (5)
 . 313الزبري : نسب،    (6)
 .258الزبري : نسب،    (7)
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البننن خيننا  العصننفر ، الشننيباني البصننر   أمننا )تنناريخ خليفننة بننن خيننا (
نهم وهنب بنن جرينر بنن حنا م      اعتمد علو رواة مالذ   (1) ،م(854هن/ 240)ت

والذ  كثريًا ما روى عنه ابن خيا ، علنو   (2) م(821هن/ 205األ د  البصر  )ت
ديث: كروايته حلن  الرغم من انقطاع سنده يف بعض األحيان وغموضه يف أحيان أخرى

ويرو  ابن خيا  عن جويوينه بنن أمسناء     (3) مسه(و قوله )نسي  أ)رجل قريش( أ
بنن  وعن أبني عبيندة معمنر     ،(4) م(488هن/ 143بن عبيد اهلل الابعي البصر  )ت

م( والنذ   824هن/ 208صل )تالبصر  ويقال يهود  أو أعجمي األاملثنو التيمي 
زهر  حممند بنن   الوعن  (5)،كان يقيم بفارس، فقدم بغداد وأصبح مقربًا من  الرشيد

م( النذ  تنوىل   441هنن/ 124)تاحلجنا     لم بن عبيد اهلل بن  هرة بنن كنالب  مس
، وشنيخه الوليند   (6)مويةامللك، ويبدو أنه كان  ا أهواء أ القااء يف عهد يزيد بن عبد

                                                

هن/ 581ابن خلكان، أبو العباس يم  الدين أمحد بن حممد بن أبي بكر بن خلكان )ت  (1)
 ،جنن، حتقينق إحسنان عبناس، دار صنادر     8الزمنان،   أبنناء  م(: وفيات األعيان وأنباء1282

ه فيمنا بعند هكنذا: ابنن خلكنان:      يلإ، وسيشار 244 -243،  2م(، جن1842بريوت، )
 وفيات، جن،  . 

 . 338،  2ابن حجر: تقريب، جن (2)
تاريخ خليفة بن خيا ، رواية  م(854هن/240ة بن خيا  العصفر  )تابن خيا ، خليف (3)

بقي بنن للند، حتقينق سنهيل  كنار، دمشنق، و ارة الثقافنة والسنياحة واإلرشناد القنومي           
  .  ،ه فيما بعد هكذا: ابن خيا : تاريخيلإ، وسيشار 233(،  م1854)

 . 135،  1ابن حجر: تقريب، جن (4)
م(: 888هنن/  245بو حممد عبد اهلل بن مسنلم بنن قتيبنة الندينور  )ت    بة أنظر: ابن قتيأ (5)

ه ين لإ، وسيشار 543م(  1858) 2املعارف، حتقيق اروت عكاشة، دار املعارف، مصر،  
  . ،: ابن قتيبة: املعارففيما بعد هكذا

 . 58 -58الفهرس ،   ابن النديم. -
 . 258، 254، 252،  13البغداد : تاريخ بغداد، جن -
 . 442ابن قتيبة: املعارف،   (6)
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 (1)م( النذ  وانق يف أخبناره   808هنن/ 184بن مسلم الدمشقي الشامي األصنل )ت 
بو اليقظان النسابة، سحيم بن حفنا  وأ -ا بعدفيم هذكرنالذ  س -بن عيينةا وسفيان

 .(2)م( والذ  كان مهتمًا بتصنيف األنساب485هن/ 140)ت

خيا  عن غنريه منن املصنادر يف بعنض احلنوادث، وتقنديم بعنض         خيتلف ابن
املواضيع علو األخرى، مما يؤد  لالرتباك بعض الشيء كحديثه عن خنروج احلسنني   

يف بعض  وهناك تناقض  (3)،وطلبه البيعة يف املدينة ام يعود فيذكر تولي يزيد اخلالفة،
حواداه )كذكره والي املدينة حني وفاة معاوية بأنه الوليد بن عتبنة بنن أبني سنفيان يف     

 .(4) قبل( منحني كان قد  كره بعمرو بن سعيد بن العا  

وكثريًا ما يستغين ابن خيا  عن التفصيل يف حدث ما كمقتل احلسنني،ام يعنود   
ويقندم لننا ابنن خينا  معلومنات نندر منا        ،  (5)يف حدث  خر كاحلرة مثاًل فيسرتسل

، وينتقل ابنن خينا  مباشنرة     (6) كرت عند غريه كالصوائف ال  كان  يف عهد يزيد
ورمبنا    (7)،خلالفة مروان بن احلكم متجاو ًا خالفة معاوية الثاني وحتو بيعة أبينه لنه  

اية املؤيندة لوجهنة نظنره فيقتصنر يف روايتنه      علو الرو باالقتصار بلغ ابن خيا  أحيانًا
حلريق الكعبة علو الرواية ال  ُتحمل أهل الشام مسؤولية هذا احلندث دون غريهنم،   

يف وق  قد ننوع غنريه يف مثنل     مامه بالسند يف مثل هذه الروايات،إىل جانب عدم اهت

                                                

 . 441،  4ابن سعد: الطبقات، جن (1)
 . 104 -105ابن النديم: الفهرس ،   (2)
 .231ابن خيا : تاريخ،   (3)
 .232 ابن خيا : تاريخ،  (4)
 .250 -235ابن خيا : تاريخ،   (5)
 .235، 235ابن خيا : تاريخ،   (6)
 .253ابن خيا : تاريخ،   (7)
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النس  ألبر  ويهتم ابن خيا  بالتقسيم ،(1) لك ليأتي سرد احلوادث منطقيًا موضوعيًا
الفئات ال  اشرتك  يف وقعة احلرة ضد جيش الشام وال  مل يذكرها مبثنل منا  كرهنا    

ويهتم ابنن خينا  اهتمامنًا بالغنًا بالتحديند التنارخيي أل  حندث ينأتي يف           (2)،غريه
 .(3)موضعه كوفاة يزيد مثاًل

تنه يبنايع   معاوية وال  جعل أبيه وأفادنا ابن خيا  مبعلومات عن مكانة يزيد عند
يزيد للقسطنطينية ال  اشرتك بها مجع من كبنار الصنحابة كنأبي أينوب      وغزوة (4)،له

ويقندم لننا معلومنات عنن خنروج معاوينة        ،(5)األنصار  الذ  تويف يف هذه الغزوة
ومن  (6)للحجا  ألخذ البيعة البنه من أبناء الصحابة، وموقف هؤالء جتاه البيعة ليزيد

بنن العنا  يف   الدولنة كموقنف عبند اهلل بنن عمنرو       حناءام موقف بعض الناس يف أ
غنري منا عنرف منن      –، ويقدم ابن خيا  معلومة عن أهم الثورات األخرى (7)مصر

يف عهد يزيد كخروج برداس بن أدية يف فنارس وإخاناع عبيند     –األحداث الك ى 
 وحيدانا عن خنروج أهنل املديننة وخلعهنم طاعنة يزيند وسياسنته        ،(8)اهلل بن  ياد له

 ،(10)ويقدم لنا معلومات يف  كره عن الغزوات والصوائف يف عهد يزيد ،(9)جتاههم

                                                

 . 252ابن خيا : تاريخ،   (1)
 .250-240ابن خيا : تاريخ،   (2)
 .255ابن خيا : تاريخ،   (3)
 .215ابن خيا : تاريخ،   (4)
 .211ابن خيا : تاريخ،   (5)
 .214 -213،  ابن خيا : تاريخ (6)
 .218ابن خيا : تاريخ،   (7)
 .255ابن خيا : تاريخ،   (8)
 .234 – 235ابن خيا : تاريخ،   (9)
 .318، 288، 285، 285ابن خيا : تاريخ،   (10)
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 ،(2)واجلبهنة الشنرقية   (1)وكذلك الفتوح يف عهد يزيد وال سيما يف اجلبهنة اإلفريقينة  
ابن خيا  عن حريق الكعبة حمددًا  لنك تارخيينًا بدقنة تكناد ال      –كما  كر  –وحيدانا 

إىل  (4)،وفناة يزيند يف أانناء  حصنار احلصنني ملكنة       امومن  (3)،جندها عند من سبقه
 .(5)جانب  كره لوالة يزيد وعماله علو األمصار املختلفة

ومن مصادرنا )أخبار مكة وما جاء فيها من  اار( ألبي الوليد حممد ابن عبد اهلل 
م( اإلخبار  النيمين األصنل سنكن مكنة فكتنب      855هن/250بن أمحد األ رقي )ت

 .(6)فيها

تننه: أبننو الولينند أمحنند بننن أبنني داود بننن جريننر املقنند ، البصننر   فمننن رواي
وسنفيان   -السابق النذكر  -الواقد منهم و  (7)م( معتزلي املذهب854هن/ 240)ت

م( الكويف األصل احلجا   املوطن، عامل بأحنداث  813هن/188بن عيينة ااهاللي )ت
ه باإلسنناد  جنل اهتمامن  بعض منن التشنيع، يهنتم     هاحلجا  ورواياته حجا ية، نسب ل

ويرو  األ رقي عنن أبني عصنيدة، أمحند بنن عبيند اهلل بنن ناصنح          (8)،فواقه الرواة
 .(9)م( الكويف املوطن الديلمي األصل851-845هن/ 244-232)ت

                                                

 .315ابن خيا : تاريخ،   (1)
 .284ابن خيا : تاريخ،   (2)
 .318ابن خيا : تاريخ،   (3)
 .321ابن خيا : تاريخ،   (4)
 355ن خيا : تاريخ،  اب (5)
 . 125 -124ابن النديم: الفهرس    (6)
 . 212ابن النديم: الفهرس    (7)
 . 488 -484،  5نظر: ابن سعد: الطبقات، جنأ (8)
 . 282ابن النديم: الفهرس    -
 . 184، 182، 148، 144،  8البغداد : تاريخ بغداد، جن -
 . 48ابن النديم: الفهرس    (9)
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جاءت روايات األ رقي عن قرب من احلدث،  مانًا ومكانًا فغالبنًا منا ينرو :    
إىل  ،(2)قة بنه أكثنر منن غنريه    ويرو  عن جده ألبيه وهذا ما يدعونا للث (1) )حيداين(

جانب تنوع موارده ال  استقو منها، ويفيدنا األ رقي يف قاية حرق الكعبة أكثنر منن   
غريه، حيث جاء تارخيه متخصصًا يف تاريخ مكنة وأهنم األحنداث الن  وقعن  بهنا،       

ويف ،(3)مسؤولية حنرق الكعبنة   ف واية أبي الوليد املعتزلي البصر ، حيمل أهل الشام
ية احلجا ية لسفيان بن عيينة، يرجع  لك للقندر، وال ينسنبها أل  منن الطنرفني     الروا

وبرواية الواقد  املدني فقد حدث هنذا بفعنل   ، (4)بن الزبرياجيش الشام أو عبد اهلل 
، ام يعود فيذكر يف رواية أبي الوليند املعتزلني أن سنبب  لنك     (5)أصحاب ابن الزبري

أما يف رواية أبي عصيدة الكنويف فينذكر    ،(6)اماحلريق هو ابن الزبري ولي  جيش الش
 .(7)أن الكعبة ُرمي  باملنجنيق ومل يذكر بأنها هدم  أو حرق 

وأفادنا األ رقي يف أخباره املرتبة موضوعيًا لألحداث التارخيية ال  ختنا هنذه   
تننوع  ببتعندد رواياتنه يف هنذا احلندث و     –كمنا  كنر    –املدينة يف قاية حرق الكعبنة  

ا دعانا لرتجيح الرواية ال  تقول إن هذا قد حدث بفعل ابن النزبري ولكنن   مصادره مم

                                                

أخبار مكنة   م(.855هن/250 بن أمحد األ رقي )تأبو الوليد حممد بن عبد اهللاأل رقي،  (1)
 3، حتقيق رشد  الصاحل ملح ، دار الثقافة، بنريوت،   1جن يف 2وما جاء فيها من  اار، 

ه فيما بعد هكذا: األ رقي: أخبنار مكنة،   يلإوما بعدها وسيشار  185،  1م(، جن1848)
 جن،  . 

 . 253،  1جناأل رقي: أخبار مكة،  (2)
 185،  1األ رقي: أخبار مكة، جن(3)
 184،  1األ رقي: أخبار مكة، جن(4)
 188،  1األ رقي: أخبار مكة، جن(5)
 203،  1األ رقي: أخبار مكة، جن(6)
 .188،  1األ رقي: أخبار مكة، جن(7)
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. ويقدم لنا األ رقي يف رواياته أن يزيد كان أول من كسا الكعبنة  (1)من غري قصد منه
 ،(3)كما حيدانا يف سرية يزيد من خالل روايته بأنه كنان صناحب شنراب    ،(2)املشرفة

 تفسري احلدث التارخيي. وكان اهذه الروايات فائدة ال تنكر يف

وتعد مؤلفنات )عمنرو بنن حبنر بنن  عثمنان اجلناحن الكنناني البصنر  )ت          
مصندرًا مهمنًا منن مصنادر الدراسنة وإن غلنب عليهنا الطنابع          (4) م(858هن/255

فمنننن شنننيوم اجلننناحن اسنننحاق بنننن إبنننراهيم بنننن ماهنننان املوصنننلي األدبننني، 
تقينًا عاملنًا بناألمور     م( فارسي األصل تركهنا وننزل الكوفنة وكنان    848هن/235)ت

، ويرو  اجلاحن بسنده كذلك ألبي بكرة نفيع بن (5)الدينية، و ا هوى معاد لألمويني
 م( حجا   من الطائف، انتقل للبصرة فروى542هن/52احلارث بن كلده الثقفي )ت

 وغريهم من أساتذة اجلاحن الذين درس عليهم وأخذ عنهم. (6)األخبار فيها

اعتمندت عليهنا هني البينان والتنبني وكتناب احلينوان،        ومؤلفات اجلاحن ال  
وكتابه العثمانينة وكتناب   ورسائل اجلاحن األدبية ورأ  اجلاحن يف معاوية واألمويني 

التاج الذ   كر منسوبًا للجاحن، وال  تعكن  يف لتلنف جوانبهنا النظنرة املتشنيعة      

                                                

 .200-185،  1األ رقي: أخبار مكة، جن(1)
 .255،  1األ رقي: أخبار مكة، جن(2)
 .254،  1 رقي: أخبار مكة، جناأل(3)
ينناقوت شننهاب النندين أبننو عبنند اهلل ينناقوت بننن عبنند اهلل احلمننو  الرومنني البغننداد    (4)

، مراجعة و ارة املعارف العمومية، دار 10جن يف 20م(: معجم األدباء، 1228هن/525)ت
، وسيشنار لنه فيمنا بعند هكنذا:      44،  15(م، جنن 18 -إحياء الرتاث العربية، بريوت )؟

 قوت: معجم األدباء، جن،  . يا
 .154ابن النديم: الفهرس ،   (5)
 . 440 -458،  10ابن حجر: تهذيب، جن (6)
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، إال أننه رغنم   (1)للجاحن آلل البي  من ناحية واملعادية لألمويني من ناحينة أخنرى  
 لك كان دقيقًا يف كتابته واسعًا يف معرفته، وإن ختلل سنده انقطاع، وعدم  كر مصدره 

 .(2)يف كثري من كتاباته

إال أنه ولصبغة اجلاحن األدبية فكثريًا ما جند الداللنة املعروفنة ليزيند لقوتنه األدبينة      
يف سنرية يزيند سنواء     الكثري هموهذا مما كشف لنا امل (3)، دون إفصاح من اجلاحنوالبيانية

 قبل اخلالفة أم بعدها. 

وأفادنا اجلاحن يف مؤلفاته مبعلومات تهم الدراسنة، فزودننا باقتباسنات لسنرية     
، ونقنيض  لنك   (4)يزيد العلمية حيث يرو  أن يزيد كان من رواة احلديث الشنريف 

رغنم   ه الغنناء ومساع (6)،وجمونه يف حدااتهوخالعته  (5)من سرية يزيد منادمته القرد

                                                

هنن/  255التاج يف أخالق امللوك: )منسوب اجلناحن( أبنو عثمنان، عمنرو بنن حبنر )ت       (1)
م( حتقيق فو   عطو ، الشركة اللبنانية للكتاب للطباعنة والنشنر والتو ينع، بنريوت     858

 ه فيما بعد هكذا: التاج: .يلإوسيشار  م(،1840)
جن حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبنة اخلناجني،   2اجلاحن: رسائل اجلاحن،   (2)

ه فيما بعد هكذا: اجلاحن رسنائل، جنن،   يلإوسيشار  42-41،  2م(، جن1854القاهرة )
 .  

رون، دار اجلمينل،  جن، حتقيق وشنرح عبند السنالم حممند هنا     8نظر: اجلاحن: احليوان، أ (3)
ه فيمنا  ين لإوسيشار  180،  5م(، جن1888والتو يع ) والنشربريوت، دار الفكر للطباعة 

 بعد هكذا: اجلاحن: احليوان، جن،  . 
سنالم حممند هنارون، دار الفكنر،     ، حتقينق وشنرح عبند ال   2جن يف 4ني، اجلاحن: البيان والتب -

البينان، جنن،    د هكذا: اجلناحن، يه فيما بعلإوسيشار  151،  2)ب، ت( جن 4بريوت،  
 .  

 .123،  2اجلاحن: البيان، جن (4)
 .55،  4اجلاحن: احليوان، جن(5)
 15م(،  1858اجلاحن: رأ  اجلاحن يف معاوية واألمويني ، ليدن، مطبعة بريل، ااهند )(6)

 ه فيما بعد هكذا: اجلاحن: رأ  يف معاوية واألمويني،  .يلإوسيشار 
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نند أبينه بأننه كنان لسنانه      ويقدم لنا اجلاحن عن مكانة يزيند ع  ،(1)شيوعها يف عصره
وكان دارسًا للسري يود االقتداء بها  (2)،مسه يف دار اخلالفة يف بعض األحيانالناطق بإ

ويقدم لنا معلومات عن إجراءات معاوينة يف تربينة يزيند،     (3)كسرية عمر بن اخلطاب
 ،(5)عنن مكاننة يزيند يف الدولنة اإلسنالمية     وحيدانا  (4)،م به يف شبابهوعذله عما يقو

وينرى أن  لنك    ،(6)ويصف لنا اجلاحن حال انتقال اخلالفة منن الشنورى إىل امللنك   
وحيدانا عن قيام معاوية بأخذ البيعة ليزيد يف دمشق، وموقنف   (7)،استبداد ال م ر له

، وحيندانا عنن   (8)وفود عنند معاوينة  بعض املسلمني من هذا األمر بعد أن اجتمع  ال
ويزودنا بكالم  (9)،ىل الكوفةري جتاه بيعة يزيد وخروج احلسني إموقف عبد اهلل بن الزب

، ام تولي يزيد اخلالفة وانقيناد  (10)بأهل احلجا  خريًا معاوية البنه يزيد ووصيته إياه
أهنل   ، فنريو  أن (12)شندة يزيند وهيبتنه   حينث   (11)،الكثري من الناس له بالطاعة

ويذكر  لنه   (14)، وحيدانا اجلاحن يف شعر يزيد ونظمه(13)املدينة عامة بايع  ليزيد

                                                

 .158،  2ناجلاحن: رسائل، ج(1)
 .122،  1اجلاحن: البيان، جن(2)
 . 353، 314،  1اجلاحن،  البيان، جن (3)
 .128 -128التاج:  (4)
 .382،  1اجلاحن: البيان، جن(5)
 11،  2اجلاحن: البيان، جن(6)
 . 14اجلاحن: رأ  يف معاوية واألمويني،  (7)
 . 388، 300،  1اجلاحن: البيان، جن(8)
 .81،  4، جن301،  1ناجلاحن: البيان، ج (9)
 .  131،  2اجلاحن: البيان، جن(10)
 .  181-132،  2اجلاحن: البيان، جن(11)
 .154التاج:  (12)
 . 382،  1اجلاحن: البيان، جن(13)

 .350،  2اجلاحن: البيان، جن(14)
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حيتجب  (2)ويصف لنا اجلاحن يف شخصية يزيد بأنه كان ناقصًا (1)،يف حكمه وأقواله
اجلاحن مبعلومات عن سياسة يزيد جتناه عمالنه ووصنيته اهنم     ، ويزودنا (3)عن رعيته

 .(4)بالكالم البليغ الفصيح

ذا علو الرغم مما يتحامل به اجلاحن يف كتاباته علو يزيد خاصة، فهو كنثريًا  واه
خا  بأنصاف يزيد يف سنريته وسنلوكه وشخصنيته، مقابنل      ،ما يأتي لنا حبديث مهم

مل يكنن راوينًا    –إال أن اجلاحن كمنا  كرننا    –النقيض الذ  ياعه يف الطرف املقابل 
يف سواه، إىل جاننب عندم  كنر مصندره      بقدر ما وضع من الكالم الذ  يراه هو دون

 معر  حديثه ملا خيا هذه الدراسة.
بن حييو ملوضوع الدراسة كتاب )أنساب األشراف( ألمحد  ومن املصادر املهمة جدًا

م( البغداد  األصل، حيث كان نندميًا للمتوكنل إىل   882هن/248بن جابر البال ر  )ت
ومنن شنيوم النبال ر  يف هنذه الفنرتة،      ، (5)أن تويف يف خالفة املعتمد علو اهلل العباسي

رحل  ،م( البصر  األصل838هن/225املدائين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهلل )ت
وجاء عند حممد جاسم املشهداني أن  (6)،وفارسإىل املدائن فسمي بها، فكتب اها وللهند 

ن اجتاهنات الدولنة   رواة املدائين يف األغلب من البصرة والكوفة، وهؤالء مل يكونوا ميثلنو 
  روايات ىل جانب استقاء البال ر، إ(7)حيادية بعض الشيءالعباسية، لذا جاءت أخباره 

                                                

 .180،  5اجلاحن: البيان، جن(1)
 .245،  2اجلاحن: البيان، جن(2)
 .42-41،  2اجلاحن: البيان، جن(3)
 .151،  2اجلاحن: البيان، جن(4)
 .80 -88،  5ياقوت: معجم األدباء، جن(5)
 .13، 105نظر: ابن النديم: الفهرس ،  أ(6)
 . 55 -54،  12البغداد : تاريخ بغداد، جن -
 . 154-153،  2املشهداني: موارد ابال ر ، جن -
 . 185،  2بال ر ، جنالاملشهداني: موارد  (7)
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ويأخذ البال ر   ،(1)ىل تنوع معلومات البال ر  بتنوع مصادرهامدينة وشامية، مما أدى إ
مما  ،قام ببغداد ويقال أنه خارجي ااهوىم( أ824هن/208م بن عد ، الكويف )تعن ااهيث

ويبدو أنه كان إخباريًا بالدرجة األوىل،  ،(2)واملؤرخني دى إىل تاعيفه عند بعض العلماءأ
حممند   ،عن العنت   البال ر ويرو  أياًا  ،(3)وكان  ا ميول عباسية التصاله الوايق بهم

م( البصر ، أقام مبكنة ويقنال أننه أمنو  ااهنوى،      842هن/228بن عبد اهلل األمو  )ت
فننريو  عنننه الننبال ر  بننن )قننال العننت ( بانقطنناع   (4)،باتننهفغلننب عليننه  لننك يف كتا

 وخلف بن (6)،ويأخذ البال ر  عن غريهم كهشام بن عمار، الدمشقي الشامي،(5)سنده
ووهب بن جرير السابق الذكر يف حتلينل   (8)،وحممد بن يزيد الرافعي (7)،سامل البغداد 

 .(10)وأمحد بن إبراهيم الدورقي (9)ابن خيا 

                                                

 .252،  2بال ر ، جنال املشهداني: موارد(1)
 . 528 -538نظر: ابن قتيبة: املعارف ،  أ(2)
 . 54، 52، 51،  14البغداد :  تاريخ بغداد، جن -
 . 433، 410،  2املشهداني: موارد البال ر ، جن (3)
م(: اللبناب يف  1232هنن/ 530ابن األاري، أبو احلسن عز الندين بنن األانري اجلنزر  )ت     (4)

ه فيمنا  ين لإ، وسيشار 320،  2م(، جن18-دار صادر، بريوت )؟جن، 3تهذيب األنساب، 
 بعد هكذا: ابن األاري: اللباب، جن،  .

 . 548،   11املشهداني: موارد البال ر ، جن (5)
 .54-51،  11نظر:  ابن حجر: تهذيب جنعنه أ (6)
 .524،  2املشهداني: موارد البال ر ، جن -
 . 153 -152،  3نظر: ابن حجر: تهذيب، جنعنه أ (7)
 .484،  2املشهداني: موارد البال ر ، جن -
 . 524 -525،  8نظر: ابن حجر: تهذيب، جنعنه أ (8)
 .558،  2املشهداني: موارد البال ر ، جن -
 .485،  2نظر: املشهداني: موارد البال ر ، جنللمزيد أ (9)
 . 4-5،  4نظر: البغداد ، تا ريخ بغداد، جنعنه أ (10)
 .555،  2وارد البال ر ، جناملشهداني: م -
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 ر  يف أنسابه نظنام الرتاجنم، وفنق األصنل ويغنض النظنر بعنض        ويتبع البال
منن   (1)برتمجته آلل البي ، وال سيما فيما يتعلق تيبهالشيء عن التسلسل الزمين يف تر

 .(2)والبي  األمو  من ناحية أخرى ،ناحية

وحيدانا الدور  بأن )مصادر البال ر  يف كتابته هي روايات شنفوية ومؤلفنات   
رغم من أن تدوينه جاء يف العصر العباسي إال أنه كان حمايندًا، متزننًا   مكتوبة( وعلو ال

وال  ،(3)فيعر  للحدث بأسلوب منطقي موضوعي إجيابنًا وسنلبًا علنو حند سنواء     
شنارة  إليستخدم األلفاا الدالة علو موقفه وتشيعه جتاه طرف ما، بقدر منا يسنتخدم ا  

و استخدام لفن ما رمبا سقط نقاًل الدالة يف  لك املوضع كإشارة التعجب مثالاًَ! أو حت
رواياته عمن سنبقه، كروايتنه عنن املندائين     وينفرد البال ر  يف بعض  (4)،من مصدره

بإرسال النجاشي ملك احلبشة اجليش للدفاع عن الكعبة ضد جيش الشنام والوقنوف   
 .(5)إىل جانب ابن الزبري

وايتنه عنن وهنب    ولي  غريبًا عند البال ر  أن يغفل شيئًا يف بعض أسانيده كر
بن جرير عند احلنديث عنن اسنتعداد عبيند اهلل بنن  يناد جتناه مساعنه خن  خنروج           

                                                

شنراف، حتقينق بناقر    م(: أنسناب األ 882هنن/ 248بن جابر )تالبال ر ، أمحد بن حييو  (1)
ه فيما بعد هكنذا: النبال ر :   يلإ، وسيشار 142-5،  3م(، جن1844احملمود ، بريوت )

 أنساب، جن،  .
م(، 1838(، )1841نشر مناك  شنلو يسننجر، القندس، )     ،البال ر : أنساب األشراف (2)

 ه فيما بعد هكذا: البال ر : أنساب جن، ق،  . يلإ، وسيشار 2+1، ق4جن
ور ، عبد العزيز: حبث يف نشأة علنم التناريخ عنند العنرب، املطبعنة الكااوليكينة، بنريوت        الد (3)

 ه فيما بعد هكذا: الدور : نشأة علم التاريخ ،  .يلإ، وسيشار 50م(،  1850)
 . 205 -204 ، 3البال ر : أنساب، جن (4)
البال ر : أنساب األشراف، حتقينق إحسنان عبناس، بنريوت، فيسنبادن، فنران  سنتايز         (5)

فيما بعند هكنذا: النبال ر : أنسناب،      يهلإوسيشار  351، 343،  4، ق1م(، جن1848)
 جن،  . 
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)وال يعنرف   (2) روايته مبصدر جمهول كرواية: )شيخ من أهل الشنام( أو  (1)،احلسني
 ،(4)، )و.... وبعننض أهننل العلننم((3) مننن هننو( أو حتننو حلننديث: )بعننض الننرواة(

وغريهنا يف   ،(8) ، )وبعنض قنريش(  (7) )وقنال بعانهم(   (6)()وينروى  (5))ويقال(
 .(9) الوق  الذ  نرى عنده بعض األحداث بإمجاع الرواة واتفاقهم بروايته )قالوا(

                                                

البال ر : أنساب األشراف، حتقينق حممند بناقر احملمنود ، بنريوت، مؤسسنة األعلمني         (1)
 ه فيما بعد هكذا: البال ر : أنساب، جن،  .يلإ، وسيشار 85  ،2م(، جن1844)

 .2،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(2)
 8،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(3)
 .15،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(4)
 .20،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(5)
 .24،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(6)
 .44،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(7)
 .150،  2، ق34البال ر : أنساب، جن(8)
 .15،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(9)
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إلشنراف تقنديم معلومنات    وأفادنا البال ر  املؤرم العربي الكبري يف أنسناب ا 
 نسبهو (1)أواًل قلما جند اها مثياًل عند غريه من املؤرخني، فيصف لنا يزيدقيمة ودقيقة 

وال سننيما فيمننا يتعلننق بعالقتننه   (3)وسننريته وهننو أمننري يف دار اخلالفننة  ،(2)ألمننه
واملكاننة الن  ارتاهنا     (5)،، وبعالقته بكبار رجال عصره وحبلمنه و كائنه  (4)باألنصار

 .(7)من ناحية وعند أخواله بين كلب من ناحية أخرى (6)يزيد عند أبيه

 ،السنتخالف يف التناريخ األمنو    ويزودنا البال ر  بروايات مهمة عن فكنرة ا 
ل  اخلالفة لعثمان بن عفان: )تلقفوها ويكاد ينفرد عمن سبقه بقول أبي سفيان وقد  

واألدب يف  األشعاريا بين أمية تلقف الكرة...( وانتشار الفكرة، واملناداة بها بني  و  
وموقنف   (9)،وحيدانا عن موقف ابن عمر جتاه اخلالفة يف هذه اآلونة ،(8) لك الوق 

ام ، (11)وحممد ابن احلنفية كذلك (10)النعمان بن بشري األنصار  جتاه البيعة ليزيد

                                                

 .3،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(1)
 .248،  1، ق4البال ر : أنساب، جن(2)
 .80،  1، ق4البال ر : أنساب، جن(3)
 .15،  1، ق4البال ر : أنساب، جن(4)
 .52+38،  1، ق4البال ر : أنساب، جن(5)
 .28،  1، ق4: أنساب، جنالبال ر (6)
، بغداد املثنوالبال ر : أنساب األشراف، نشره سلمون دون جوتاين، القدس، نشر مكتبة (7)

ه فيما بعد هكذا، البال ر ، أنسناب، جنن،   يلإ،  وسيشار 128 -124،  5م(، جن1835)
.  

 . 50+11،  1، ق4البال ر : أنساب، جن(8)
 .52+14،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(9)
 .134،  3البال ر : أنساب، جن(10)
 .245،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(11)
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انم يعنر  نتفنًا     (1)،يعر  البال ر  ملوقف معاوية وقد هنم  بنالرتاجع لبيعنة يزيند    
، ويقنندم لنننا الننبال ر  (2)بسننيطة ملوقننف اخلننوارج جتنناه اسننتخالف يزينند وخالفتننه

يف اخلالفة منذ أن واله جتاه البيعة ليزيد، وطمعه  الزبريمعلومات مهمة عن موقف ابن 
 .(3)عثمان بن عفان علو داره عند مقتله وهذه املعلومات قلما ترد عند غريه

وحيدانا البال ر  بإسناده عن األحداث عند وفاة معاوية وموقف يزيد جتاه وفاة 
غريه و لك عنن   ام يزودنا باستدالالت بيانية ينفرد بها عن (4)،والده ومقامه حينذاك

موقف عبد الرمحن بن أبي بكر من البيعة ليزيد يف حياة معاوينة وبعندها إىل أن يصنل    
الذ  يراه صوابًا بوفاة عبد الرمحن قبل وفاة معاوية وبعد وصية معاوية البنه للرتجيح 

، انم  (6)وحيدانا البال ر  يف خطبنة يزيند عنند خالفتنه بدقنة وموضنوعية       ،(5)بقليل
وسياسنته جتناه والتنه مسنتعماًل  و  النفنو  واملكاننة        (7)جتاه رعيتنه  سياسته بعطائه

ويقدم لنا البال ر  موقف ابن عبناس جتناه خالفنة يزيند وخنروج ابنن        (8)،والقدرة
، ويزودننا  (9)ام موقف أهل املدينة خبلعهنم طاعنة يزيند ورفانهم مفاوضنته     الزبري، 

الفنة ليزيند بنأن خنرج إىل مكنة      وقد  لن  اخل  الفرتة الزمنيةمبوقف ابن الزبري يف هذه 
. وحيدانا عن شخصية يزيند  (10)ملتزمًا الكعبة الجئًا إليها خالعًا طاعة يزيد، منددًا به

                                                

 .44،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(1)
 . 85،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(2)
 . 44،  15البال ر : أنساب، جن(3)
 .132-131،  1، ق4البال ر : أنساب، جن(4)
 .124-122،  1، ق4البال ر : أنساب، جن(5)
 .133،  1، ق4 : أنساب، جنالبال ر(6)
 . 21،  1، ق4، جن5،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(7)
 .128،  5+ جن135،  1، ق4البال ر : أنساب، جن(8)
 .32+18،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(9)
 .22، 18، 14،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(10)
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القيادية من خالل أاره يف بيته فن   لنه منن األبنناء كمعاوينة وخالند، الشناعر العنامل         
زيند  حتو كنان ي  (3)ومن ام سياسته جتاه شعراء عصره (2)،وعبد الرمحن (1)املعروف

ويف الوق  نفسنه كنان  ا هيبنة ودراينة يف      ،(4)نظم حسن و وق رفيعنفسه صاحب 
يف مواقف اإلحسان مسيسا معارضنته بالتفناو  حتنو     حمسنًا (5)أحناء دولته املرتامية
بال ر  يف بيعة يزيد البنه معاوية وحيدانا ال ،(6)والفرقة لدى رعيته يتجنب االختالف

وممنا قينل يف راائنه منن     يزيد، وسبب وفاته ام وفاة  (7)الثاني بعد أن استشار يف  لك
البال ر  بأوصاف معاوية الثاني ومنن انم القنول يف تنا لنه عنن      ويزودنا  (8)،الشعر

 .(9)بني املسلمنياخلالفة وتركها شورى 

وأفادنا البال ر  بروايته ألبر  األحداث يف خالفة يزيند، كنذكره للمراسنالت    
، وموقنف بعنض األشنخا  كنابن عبناس      (10)علني  بني أهل الكوفة واحلسني بن

وعن كال اجلانبني املؤيد خلنروج احلسنني    (11)ابن الزبري، وموقف من خروجهوغريه 
 ،(1)واألحنف بن قي  وغريهمابن عمر وعبداهلل بن مطيع والرافض لذلك، وموقف 

                                                

 .58-55،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(1)
 .42،  2، ق4نالبال ر : أنساب، ج(2)
 . 5،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(3)
 . 11-10،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(4)
 .1385،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(5)
 .11-8،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(6)
 .53-52،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(7)
 .53-51،  2، ق4البال ر : أنساب، جن(8)
 .55-54،  2ق، 4البال ر : أنساب، جن(9)
 .158-154،  3البال ر : أنساب، جن(10)
 .152-151،  3البال ر : أنساب، جن(11)
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وحيدانا عن استعدادات عبيد اهلل بن  ياد خلروج احلسني بأن ولَّو عمنرو   ،(1)وغريهم
بعدما كان من أمر مسلم بن عقيل وهانئ بنن   (2)ن أبي وقا  قيادة اجليشبن سعد ب

، ويقدم لنا صورة عن املفاوضات الن  كنادت أن تنتم بنني احلسنني      (3)عروة املراد 
حمننرم، سنننة أن قتننل احلسننني يف يننوم عاشننوراء مننن شننهر إىل  (4)وعمننرو بننن سننعد

، (6)ومنا كنان يف شنأنه   موقف يزيد من مقتل احلسني يف  لنا ويقدم (5)،م548هن/50
منا كنان منن مسنؤولية     ، وينرو   (7)وخروج جندة اخلارجي يف اليمامة علو أار مقتله

  .(9)، ومن ام خروج أهل املدينة نتيجة لذلك(8)عبيد اهلل بن  ياد جتاه مقتل احلسني

انم منا كنان     (10)احلدث املؤار قف يزيد جتاه  لكاوويفيض علينا البال ر  مب
ويقدم ا لبال ر  يف قاية حرق الكعبنة رواينات    ،(11)ل املدينةبني جيش الشام وأه

ويزودنا البال ر  مبعلومنات دقيقنة عنن والة وعمنال يزيند علنو        .(12)له بإسنادها

                                                

 .153، 155،  3البال ر : أنساب، جن(1)
 .148 -145،  3البال ر : أنساب، جن(2)
 . 85-48،  2البال ر : أنساب، جن(3)
 .185، 143، 158،  3البال ر : أنساب، جن(4)
 . 218-218،  3البال ر : أنساب، جن(5)
 . 204 -205،  3البال ر : أنساب، جن(6)
 . 28،  2، ق3البال ر : أنساب، جن(7)
 . 214،  3، جن108،  2، ق3البال ر : أنساب، جن(8)
 .214،  3البال ر : أنساب، جن(9)
 .321،  4، ق4البال ر : أنساب، جن(10)
 .335-324،  4، ق4البال ر : أنساب، جن(11)
 .348،  4، ق4البال ر : أنساب، جن(12)
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البالغنة يف  لنه منن األهمينة    إىل ما كان  (1)األمصار واألعمال املختلفة يف مدة خالفته
 .من هنا وهناك راسةاألحداث ال  تهم موضوع الد هذه معظم ما جاء عنده من

ألبني حنيفنة أمحند بنن داود بنن وننند الندينور         أما كتاب )األخبار الطنوال(  
م( فعلو الرغم من أنه ال يذكر شيوخه وأسانيده إال أنه مهم يف كثري 885هن/282ت)

مثلنه   –ده جنن وكنثريًا منا    ،(2)من معلوماته، ويقال أنه أخذ عن رواة بصريني وكوفيني
كنان   ولرمبنا  (3) بعنض الرواينات املتفنق عليهنا بكلمنة )قنالوا(      يعتمند   –مثل  غريه 

بكثنرة ترحالنه وجتوالنه،     –ما مل يصل إليننا   –الدينور  قد أطلع علو كتب من سبقه 
بالنذكر   ، علو الرغم من أنه ال يعر (4)ىل الثقة يف كثري من أخبارهوهذا ما يدعونا إ

يتعلق بفكرة البيعة ليزيد، وتأتي  لكثري من أحداث الدراسة وال سيما فيما أو التفصيل
أحدااه هنا لتصرة، متجنبًا االسرتسنال واإلطالنة متبعنًا تسلسناًل  منينًا منطقينًا فيمنا        

 (6)،دقيقًا يف معلوماته كما يف خ  موقف عبيد اهلل من مقتنل احلسنني منثالً    (5)يذكره
بد اهلل بن الزبري، وينفرد الدينور  يف أخبار ال جندها عند غريه كموقف النعمان جتاه ع

 .(7)وقد بعثه يزيد ليفاوضه يف بيعته

                                                

 .55، 45، 23، 18،  4، ق4البال ر : أنساب، جن(1)
 . 25،  3ياقوت: معجم األدباء، جن (2)
م(: أخبنار  885هنن/ 282الدينور ، أبو حنيفنة أمحند بنن داود بنن وننند الندينور  )ت       (3)

الكتنب  الطوال، حتقيق عبد املنعم عامر، مراجعة مجنال الندين الشنيال، القناهرة، دار إحيناء      
 ه فيما بعد هكذا: الدينور ، األخبار،  . يلإ، وسيشار 228م(،  1850ية )العرب

 الدينور : األخبار )املقدمة(. (4)
  258 -224الدينور : األخبار،  (5)
 .258الدينور : األخبار،  (6)
 .254الدينور : األخبار،  (7)
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والشك أن ما نلمسه مما  ودنا به الدينور  صبغته يف التشيع الظاهر ولرمبنا إىل  
تشيع للعيان عند روايته ألحداث  ل البي  ومواقفهم منن  ، (1)جانب تشيعه العباسي

أمنر   حندث  ا أفنا  يف احلكم األمو  يف هذه الفرتة الن  ختنا دراسنتنا، فكنثريًا من     
 .(2)احلسني مثاًل دون غريه من األحداث

وأفادنا الدينور  يف معلومات يكاد ينفرد يف نتف منها عنن غنريه ممنا يهمننا يف     
وقد كان غائبًا  ،هذه فيحدانا عن وصية معاوية عند احتااره لولده يزيدسياق دراستنا 

خروج األ راقنة يف األحنوا     ويقدم لنا معلومات عن (3)،إىل أن جاء فأعاد له وصيته
علو يزيد إىل أن أخاعهم عبيد  اهلل بن  ياد والي البصرة، وأوقع بهم يف مطلع خالفة 

، وحيدانا عن خروج ابن الزبري عن طاعنة  (5)ومن ام سياسة يزيد جتاه رعيته، (4)يزيد
ا وحيندان  ،(6)بادئ األمر قبل أن يرسل جيشًا لنرده للطاعنة   يزيد، وموقف يزيد جتاهه

لدولة يف هنذه  دالة علو وجود عالقات جتارية فيما بني أقسام االدينور  عن إشارات 
، ويقندم لننا صنورة بسنيطة عنن بعنض       (7)عابرة بنني حوادانه   الفرتة من خالل نتف

ويسرتسنل   ،(8)العسكرية يف املقاطعات الشرقية منن دولتنه  وصالحات يزيد اإلدارية إ
وما كان بينه وبنني ابنن عبناس     (9)حلسنيلنا الدينور  يف معر  حديثه عن خروج ا

                                                

 . 55الدور : نشأة علم التاريخ،   (1)
 .252-228الدينور : األخبار،  (2)
 .225-225الدينور : األخبار،  (3)
 . 240 -258الدينور : األخبار،  (4)
 . 231الدينور : األخبار،  (5)
 .253الدينور : األخبار،  (6)
 .245الدينور : األخبار،  (7)
 .54-55الدينور : األخبار،  (8)
 .231الدينور : األخبار،  (9)
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ام ما كان من أمنر إرسنال مسنلم بنن عقينل       ،(1)راد عذله ملا أراد قدوم الكوفةوقد أ
واحلنديث  ، (2)وموقف النعمان بني بشري جتاهه وقد كان والي الكوفة يف هنذه اآلوننة  

ينفنرد  ، ويزودنا الدينور  مبعلومة يكاد (3)حاداة خروج احلسنيعن موقف يزيد جتاه 
قد بايع  البن بها، بأن يزيد قد أرسل جيشًا البن الزبري بعدما علم أن تهامة واحلجا  

وما فعله مسلم بأهل املديننة، ومنا   ونراه يتعر  بعض الشيء لوقعة احلرة ، (4)الزبري
ويكاد ينفرد الدينور  يف روايته عن ابنن  ، (5)رو  من االختالف يف أمر إباحة املدينة

 "إني يف الطاعة غري إني ال أبايع أحدًا، وأننا مسنتجري بالبين  احلنرام..    "ه: الزبري يف قول
 ابن الزبري. للقسم األول من كالم، وخصوصًا فيما يتعلق باملعنو احلريف (6)

وُيعنند كتنناب )اإلمامننة والسياسننة( ملؤلننف جمهننول مننن القننرن )الثالننث        
م( والنذ   888هن/245ااهجر /التاسع امليالد ( املنسوب البن قتيبة الدينور  )ت

 .نسب البن قتيبة أنه ملؤلف جمهول حتقيقه الكتاب  لرمبا أاب  سعيد صاحل عند

ُيعد )اإلمامة والسياسة( كتابًا مهمًا وأساسًا يف دراس  حينث حينو  معلومنات    
فريدة تلقي الاوء علنو كنثري منن جواننب الدراسنة فمنن شنيوم صناحب اإلمامنة          

م( املكننو بنأبي   482هن/155م( الشيباني، الكويف )و بريياسة هبرية بن شريم )أوالس
(7)،احلارث، ويقال أنه كان يتشيع يف رواياتنه 

يعتمند علينه   فيكناد صناحب اإلمامنة      

                                                

 .244-243الدينور : األخبار،  (1)
 .231األخبار،  الدينور : (2)
 .251-242الدينور : األخبار،  (3)
 .254الدينور : األخبار،  (4)
 .258-258الدينور : األخبار،  (5)
 . 252الدينور : األخبار،  (6)
 . 314،  2( ابن حجر: تقريب، جن7)
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ويرو  كذلك عن أبني معشنر، جننيح بنن عبند       (1)حداث البيعةاعتمادًا شبه تام يف أ
 بغنداد  م( ويقال أن أصله من اليمن فأقنام يف 485هن/140الرمحن السند  املدني )ت

 (2)وكان مقربًا للخليفة املهد  ومما يالحن عليه أنه ال يهتم باإلسناد مما أدى لتاعيفه
 (3)،والسياسنة جمهولنة املصندر يف بعنض األحينان     وقد جاءت األحداث يف اإلمامنة  

وغاماة يف أحينان أخنرى بنأن ينسنب القنول ملصندر سنابق وهنو جمهنول يف  لنك           
 امة والسياسة بروايات متفنق عليهنا برواينة )قنالوا(    وكثري ما جاء يف اإلم (4)،املوضع

(5). 
كاخلطنب الن  قيلن  بنأمر      ،حداث ما يف سياق الدراسنة ينفرد اإلمامة والسياسة يف أ

علو الرغم من وقوع االرتبناك يف بعنض حوادانه     (6)،البيعة عندما دعا معاوية لذلك
ذكره بأننه خالند بنن    والسيما عند الكالم عن والي املدينة يف مطلنع خالفنة يزيند فين    

ام يعود هنو نفسنه   ولي  الوليد بن عتبة اجملمع عليه يف كثري من الروايات،  (7)احلكم
 .(8)فيذكر أنه الوليد بن عتبة فيما بعد

                                                

، 1جنن يف 2(اإلمامة والسياسة: املنسوب البن قتيبة الندينور ، املعنروف بتناريخ اخللفناء،     1)
طه حممد الزيين، نشر مؤسسة احلل  وشنركاه للنشنر والتو ينع ودار املعرفنة للطباعنة       حتقيق

ه فيما بعد هكذا: اإلمامة يلإ. وما بعدها وسيشار 142،  1والنشر: بريوت )ب، ت(، جن
 والسياسة: جن،  .

 . 431-424،  13( البغداد : تاريخ بغداد، جن2)

 .154،  1(اإلمامة والسياسة: جن3)

 .143،  1مة والسياسة: جن(اإلما4)

 .151،  1(اإلمامة والسياسة: جن5)

 .151-143،  1(اإلمامة والسياسة: جن6)

 .145،  1( اإلمامة والسياسة: جن7)

 .4،  1(اإلمامة والسياسة: جن8)
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 ويكاد التسلسل التارخيي يكون غالبًا يف سرد الوقنائع يف  )اإلمامنة والسياسنة(   

األحنداث كتنأخريه أمنر    يف  الوق  الذ  قد يتقاضو عنن هنذا األمنر يف بعنض      (1)
القنول إن صناحب   ورمبنا نسنتطيع   ، (2)احلسني ما بعد وقعة احلرة. وأمنر ابنن النزبري   

اإلمامة والسياسة مل يكن متشيعًا آلل البي  بقندر منا  كنان مادحنًا البنن النزبري عنند        
وبقندر منا كنان منن التهوينل واملبالغنة يف بعنض األحنداث          ،(3)حديثه عن حركتنه 

ال أنه علو الرغم من هنذا رمبنا جناء منثاًل التنزان النرأ        إ، (4)كأحداث وقعة احلرة
 .(5)والتجرد املوضوعي كما يف حديثه عن موقف يزيد من مقتل احلسني

ولذا أفادنا )اإلمامة والسياسة( مبعلومات وفرية قلما  كرها غريه، بهذه الصورة 
حينث كنان مكنان    فقدم لنا معلومات عن سرية يزيند يف شنبابه    ،من الوقائع التارخيية

يف  لكلنب منن قاناعة    نة يزيد ال  اختنذها معاوينة بنسنبه   ومكا (6)االستشارة لوالده
كانن  بنرأ  املغنرية بنن     ، وحيندانا عنن بنرو  فكنرة االسنتخالف علنو أنهنا        (7)أمه

واألساليب ال  اختنذها  ، (9)األسباب ال  أدت مبعاوية أن يبايع البنهيذكرو ،(8)شعبة
ن ام بدأ باخلطوات التنفيذية بأن قنام خطبناءه مننادين بوالينة     . وم(10)يف هذا اجملال

                                                

 وما بعدها. 242،  1(اإلمامة والسياسة: جن1)

 .4،  2(اإلمامة والسياسة: جن2)

 وما بعدها.  8،  2(اإلمامة والسياسة: جن3)

 .184،  1(اإلمامة والسياسة: جن4)

 . 4-5،  2(اإلمامة والسياسة: جن5)

 . 154-155،  1(اإلمامة والسياسة: جن6)

 .4،  2(اإلمامة والسياسة: جن7)

 .142،  1(اإلمامة والسياسة: جن8)

 . 148، 144، 143،  1(اإلمامة والسياسة: جن9)

 . 154، 153، 148،  1(اإلمامة والسياسة: جن10)
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، ويقدم لنا )اإلمامة والسياسة( موقف أهل العراق ممثاًل باألحنف بنن  (1)العهد ليزيد
وموقنف عائشنة  وج النن  صنلو اهلل     ، (2)قي  من البيعة وما دعو به معاوية بشأنها

حبند  أنهنم بنايعوا   )ُينزعم(  وموقنف أبنناء الصنحابة والنذين     ، (3)عليه وسلم كنذلك 
فيزودننا بالطريقنة الن      (5)ا،بعد خروج معاوية للحجا  ألخنذ البيعنة بنه    (4)السيف

وبأننه مننع العطناء ملنن مل يبنايع لنه يف        (6)،عامل بها معاوية أبناء الصنحابة باحلجنا   
 .(7)ابنه

النذ   هذا وحيدانا عن موقف مروان بن احلكم الرافض للبيعة يف بداينة األمنر   
. وموقف سعيد بن عثمان بن عفان والنذ  واله معاوينة   (8)اد بنفرد به عمن سبقهيك

يف الوق  الذ  يقدم فينه صناحب )اإلمامنة     ،(9)حرب خراسان فخرج راضيًا مبايعًا
والسياسة( معلومة عن أن معاوية كان قد فكر قبل هذا التاريخ بأخذ البيعة، ام تراجع 

بنث أن بندأ مبراسنالت بيننه وبنني أبنناء الصنحابة        ، ومل يل(10)فلم يبدأ التنفيذ فعليًا

                                                

 . 144 -143،  1(اإلمامة والسياسة: جن1)

 .148 -145،  1(اإلمامة والسياسة: جن2)

 .158،  1(اإلمامة والسياسة: جن3)

 .154-153،  1(اإلمامة والسياسة: جن4)

 .154،  1(اإلمامة والسياسة: جن5)

 .158-158،  1(اإلمامة والسياسة: جن6)

 .214،  1(اإلمامة والسياسة: جن7)

 .152-151،  1امة والسياسة: جن(اإلم8)

 .155-154،  1(اإلمامة والسياسة: جن9)

 . 150،  1(اإلمامة والسياسة: جن10)
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، وحيدانا عن طموح ابن النزبري مننذ حنرب اجلمنل إ  تبنوأ مركنزًا       (1)للتمهيد لألمر
 .(2)مرموقًا يف صفوف عائشة رضي اهلل عنها

ويزودنا )اإلمامة والسياسة( مبعلومات عن تولي يزيد اخلالفة، وإرسناله لوالينه   
 (3)،أبناء الصحابة باحللم واحلنكة دون اللجوء إىل العنف علو املدينة ألخذ البيعة من

دون  كنر لقصنة الوفند     (4)،ويقدم لنا عن خروج أهل املدينة علو يزيد وخلعهم إياه
ام  ،وعلو رأسهم عبد اهلل بن حنظلة، والذ  يرتدد عند اآلخرينيزيد  علو الذ  قدم

وموقنف يزيند    لنرد الطاعنة   ةما كان من يزيد إال أن أرسل جيشًا بقيادة مسلم بن عقب
ا ملراسنالت الن  متن  بنني      وحيدانا كتاب اإلمامة والسياسة عن ،(5)جتاه هذه احلدث

وعن موقف النعمان بن بشري ممنا تطنورت    ،(6)أهل الكوفة واحلسني قبل وفاة معاوية
، ومن ام منا  (8)وحيدانا يف موقف يزيد جتاه ما حل باحلسني وأهله ،(7)إليه األحداث

ويزودنا مبعلومات دقيقة عما كان يف حصار ابن النزبري، حتنو    (9)، وقعة احلرةكان يف
وما كان من حرق الكعبة فيذكر  لنك برواينة أبني معشنر      ،(10)وفاة يزيد بن معاوية

                                                

 .154-154،  1(اإلمامة والسياسة: جن1)

 .58،  1(اإلمامة والسياسة: جن2)

 .145-144،  1(اإلمامة والسياسة: جن3)

 .148،  1(اإلمامة والسياسة: جن4)

 .8-4،  2(اإلمامة والسياسة: جن5)

 .142،  1(اإلمامة والسياسة: جن6)

 .404،  2(اإلمامة والسياسة: جن7)

 .4-5،  2(اإلمامة والسياسة: جن8)

 .185-181،  1(اإلمامة والسياسة: جن9)

 .11،  2(اإلمامة والسياسة: جن10)
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مما كان لنه  ، (1)دون حتديد فاعله، ام عودة جيش احلصني بعد فك احلصار عن الكعبة
 وادث الدراسة وجزيئاتها.يف  لك كله شرف االستفاضة واالسرتسال حب

بي جعفر، حممد بن جرير ومن املصادر الرئيسة كتاب )تاريخ الرسل وامللوك( أل
لنه يناقوت أننه كنان     والذ  يلصق  ،م( الط ستاني األصل822هن/310الط   )ت

 جتناه  منا  قند يبند  حيناداً   يف الوق  النذ    (2)،يتشيع يف بعض الروايات ال  يرويها
أو منن  صحابها ومنن رواينة مباشنرة    أ  ألط   جيمع رواياته برفا (3)،رواياته بعض

يتصننل سنننده بهننم ومنننهم أبننو لنننف، لننو  بننن حييننو بننن لنننف األ د            
م( كويف األصنل واملنوطن، كنان يتشنيع أخنذ عنن والنده وأقاربنه         443هن/154)ت

فلم يواقوه علو الرغم من أهمية  ،، حتامل عليه أصحاب اجلرح والتعديل(4)وغريهم
الط   عن هشام بن حممند بنن السنائب الكلن ،     ويرو   ،(5)مادته التارخيية الغزيرة

وأهل العراق وميثل وجهة نظر الشيعة العلوية خاصة  (6) م(821هن/205الكويف )ت
عنن أبينه    النذ  ينرو     (8)وكان ابن الكل  عاملًا باألنساب وشهد له بذلك ،(7)عامة

ومن شيوم الط   عوانه  (9) م(453هن/145مد بن السائب الراوية املعروف )تحم

                                                

 . 12،  2(اإلمامة والسياسة: جن1)

 . 48، 40،  18ياقوت: معجم األدباء، جن( 2)

 . 55نشأة علم التاريخ،   الدور :( 3)

 . 105ابن النديم: الفهرس ،  ( 4)

 . 328 -324،  2املشهداني: موارد البال ر ، جن( 5)

 . 108أنظر: ابن النديم، الفهرس ،  ( 6)
 . 45-45،  14البغداد : تاريخ بغداد، جن -
 . 84 -82،  5ابن خلكان: وفيات، جن -

 . 328،  2املشهداني: موارد البال ر ، جن( 7)

 .358،  2املشهداني: موارد البال ر ، جن(8)

 . 108 -104ابن النديم: الفهرس ،  ( 9)
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ألخبنار  م( والذ  اتهم مبيله األمو ، ووضع ا454هن/144بن احلكم الكلي الكويف )
. فيعتمد عليه الط   كثريًا يف حصار (1)دم االهتمام بالسندلبين أمية ومما أخذ عليه ع

   عن احلارث بنن حممند التميمني الكنويف     الطمكة من قبل جيش احلصني، ويرو  
م( إ  كان  ا ميول مادية دنيوينة يوانف قلمنه ملنن     885هن/282ويقال البغداد  )ت

وشيوم  خرين كالواقد  الذ  سبق ترمجته يف  (2)،يعطيه، إال أنه اقة يف بعض أخباره
 شيوم ابن سعد.

أهنل   راسنالت بي لننف يف قانية م     يعتمد اعتمادًا شبه تام علو أيكاد الط
حممد الكل   الكوفة واحلسني وخروجه إليهم ومقتله إىل جانب اعتماده علو هشام بن

وبالرغم من إفاضته يف جزئيات الدراسنة إال أننه رمبنا غفنل عنن  كنر        ،(3)يف بعاها
غنري أننه ينرو      ،بعاها كقصة الوفود ال  قدم  علو معاوية لتقديم البيعة له يف ابنه

اهلل بن  ياد فيما بعد، وال يتعر  الط   لسرية يزيد يف حدااتنه  خ  قدوم وفد عبيد 
 .(4)كغريه من املؤرخني

                                                

 .103أنظر: ابن النديم: الفهرس ،  ( 1)
 . 338،  2املشهداني: موارد البال ر ، جن -

 . 218،  8أنظر: البغداد : تاريخ بغداد، جن( 2)
 . 520 -518،  2الذه : تذكرة احلفاا، جن -

م(: تناريخ الطن  ، تناريخ الرسنل     822هنن/  310 ، أبو جعفر حممد بن جرينر )ت الط ( 3)
، 5م( جنن 1848جن، حتقينق حممند أبنو الفانل إبنراهيم، القناهرة، دار املعنارف )       10وامللوك، 

 ه فيما بعد هكذا: الط  : تاريخ، جن،  .يلإ، وسيشار 458 -351 

العربينة )منن اهنور اإلسنالم      تاريخ الدولة Yulyus, Wellhausenفلهو ن، يوليوم ( 4)
حتو نهاية الدولة األموية ترمجة حممد عبد ااهاد  أبو ريدة، مراجعة =حسنني منؤن ، نشنر    

وسيشار إلينه فيمنا بعند هكنذا:      128م(  1885جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة )
 فلهو ن: الدولة العربية،  . 
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أفادنا الط   مبعلومات كبرية وقيمة حول موضوع الدراسة الذ  كان له املقام 
األول من بني املصادر ال  اعتمدت عليها وخصوصًا يف احلديث عن أهنم األحنداث   

اها ما كان من تأاري يف النظرة العامة الشناملة خلالفنة    ال  بر ت يف خالفة يزيد، وكان
يزيد ولرمبا اخلالفة األموية بأكملها، ويهتم الط   بالرواية اهتمامًا خاصًا وخصوصنًا  

نا لفيما يتعلق مبوضوع سندها أواًل، وسرد الروايات املتناقاة يف  ن واحد اانيًا، فقدم 
وموقف يزيد جتاه اسنتلحاق معاوينة    (1)،الط   يف رواية يزيد لألحاديث عمن سبقه

 .(2)لزياد بن أبيه بنسبه

وال سيما فيما بعد،  (3)،األحداثوحيدانا فيما كان لكلب من دور علو مسرح 
ويزودنا الط   مبعلومات عن فكرة  ،(4)حيث عهد مروان بن احلكم وابنه عبد امللك

وحيندانا   ،(5)يناة يف نطاقهنا  االستخالف وعن مدى تأار معاوية بالنظم البيزنطية، واحل
وجاء عند الط   باسنتدالل نفني أن    ،(6)النهزاهذا عن األسباب ال  دع  معاوية 

م هذا االسنتدالل  543هن/52يكون يزيد هو الذ  قام بقيادة مراسم احلز يف السنتني 
الوق  الذ  جاء ببعض الرواينات  ويف ، (7)الط   عند اآلخرينالذ  ال يرد بصيغة 

ية قد سم  عبد الرمحن بن خالد بن الوليد ليمهد لبيعة ابنه حيث كنان املنناف    أن معاو
، والنذ   م554هنن/ 45له، يرو  لنا الط   أن وفاة عبد الرمحن هذا كانن  يف سننة   

                                                

 . 50،  10الط  : تاريخ، جن( 1)

 . 214،  5ريخ، جنالط  : تا(2)

 .430،  5الط  : تاريخ، جن(3)

 .141،  5، جن544،  5الط  : تاريخ، جن(4)

 .331،  5الط  : تاريخ، جن(5)

 .304-303،  5الط  : تاريخ، جن(6)

 .282 -285،  5الط  : تاريخ، جن(7)
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وجاء عنده براوية احلارث بن حممد التميمني   (1)،الشك مبعاويةىل نقض برهن عندنا إ
أبينه يف أمنر البيعنة ليزيند ويقندم لننا الطن          ما قام به معاوية من استشارة  ياد بنن  

ويف  (2)،روايات متنوعة عديدة يف املدة ال  تويف فيهنا معاوينة، وتنولي يزيند اخلالفنة     
 (4)،ومن ام سياسنته يف خالفتنه جتناه عمالنه     (3)سرية يزيد وموقفه جتاه سياسة والده

ه يزودنا بنتف بسيطة وعلو الرغم من أهمية وقعة احلرة بالنسبة لبعض املؤرخني إال أن
وعن أمر ابن الزبري كذلك، فريو  عن أمر ابن الزبري مع أخيه عمرو قائد جنيش  عنها 

 .(5)اخلليفة وما  ل  إليه األحداث

شننراف الدولننة ومننا حننر  عليننه طنن   عننن سياسننة يزينند جتنناه أوحينندانا ال
تحندث  وي ،(7)وما كان منه جتاه بعض أشكال الصنراع القبلني يف دولتنه    ،(6)جتاههم

. (8)الط   عن اصالحات يزيد اإلدارية ال  رمبا انفرد بها عن غريه كتنظنيم العطناء  
ومنا كنان منهنا يف خالفنة      (9)،وسياسته يف اختيار قادته ليواصل عملية الفتح واجلهاد

 .(11)ويقدم لنا الط   عن أمر ابن يزيد معاوية الثاني (10)يزيد

                                                

 .224،  5الط  : تاريخ، جن(1)

 .324-323،  5الط  : تاريخ، جن(2)

 .305،  5اريخ، جنالط  : ت(3)

 .331،  5الط  : تاريخ، جن(4)

 . 344-344،  5الط  : تاريخ، جن(5)

 .515-514،  5الط  : تاريخ، جن(6)

 .541،  5الط  : تاريخ، جن(7)

 .515-514،  5الط  : تاريخ، جن(8)

 .442،  5الط  : تاريخ، جن(9)

 .441،  5الط  : تاريخ، جن(10)

 .444-443 ، 5الط  : تاريخ، جن(11)
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راسالت الن  متن  بنني أهنل الكوفنة      ويزودنا الط   برواية أبي لنف عن امل
 (1)،واحلسني حتو أنه يتوسع يف املراسالت جبزيئاتها باملقارنة مع غنريه منن املنؤرخني   

ام موقف أبنناء   ،(2)وحدانا كذلك عن املراسالت ال  مت  بني احلسني وأهل الكوفة
وجاء  ،(3)الصحابة وغريهم من خروج احلسني إىل الكوفة وما كلموه به يف هذا األمر

وحيندانا الطن      ،مكنة جتاهنه  ن سعيد األشدق والي عنده ما كان من موقف عمرو ب
ويزودنا الط    ،(4)عما دار بني احلسني وابن سعد إىل أن بدأ االحتكاك بني الطرفني

جتناه   مبعلومات وإشارات من كالم صحب احلسني مبا يرونه من حقيقنة موقنف يزيند   
 ة.قبيل بدء املعرك (5)احلسني وأهله

ويفيند الطن      (6)،وحيدانا يف ما جرى من تفاو  بني احلصنني وابنن النزبري   
يف  (7)ملحقنا األول بتحديند والة وعمنال يزيند علنو األمصنار واألعمنال املختلفنة       

وبعنض  فكان الط   يف كل  لك علو الرغم من تأاره بنظام رواية األحاديث  ،دولته
التحقينق يف رواياتنه التارخيينة ممنا أغننو      بعض من املوضنوعية عنند   الالتشيع مثااًل يف 

 الدراسة بسهولة الوصول إىل التفسري املنطقي املوضوعي يف بعض جوانبها.

م( الذ  825هن/314بن أعثم الكويف )تأما كتاب )الفتوح( ألبي حممد أمحد 
، فهنو يعتمند علنو رواه مننهم     (8)كان يتشيع يف كتاباته ويتتبع الرواية اإلخبارية فيهنا 

                                                

 .503،  5الط  : تاريخ، جن(1)

 .353-352،  5الط  : تاريخ، جن(2)

 .358-354،  5الط  : تاريخ، جن(3)

 وغريها.  385-382،  5الط  : تاريخ، جن(4)

 .424 -423،  5الط  : تاريخ، جن(5)

 .502،  5الط  : تاريخ، جن(6)

 .444، 338،  5الط  : تاريخ، جن(7)

 . 230،  2جم األدباء، جنياقوت: مع( 8)
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واألو اعي، عبد الرمحن بنن عمنرو أبنو عمنر منن قبيلنة        –السابق الذكر  –د  الواق
، علو النرغم  (1)م( شامي األصل، توصف كتاباته باالتزان445هن/158األو اع )ت

سابقًا من أن ابن اعثم ال يذكر شيخه حني إيراد الرواية مباشرة، وإمنا يتعر  ملصادره 
، هذا يف (2)واألخبارمتتابعة للحوادث ومن ام يقوم بعر  األحداث بصورة منطقية 

عثم بعدم اهتمامه باإلسناد املتواتر مما أدى بتاعيف إخباره   الذ  رمي فيه ابن أالوق
ولو أنه ال غنو عن مادته التارخيية، ملا اها من أهمية يف الدراسنة،   ،عند بعض املؤرخني

 .(3)وتفسريات تارخيية يف جوانبها

جوانب دراستنا اهذه الفرتة اخلاصة مبوضوع البحنث،  أفادنا ابن أعثم يف لتلف 
يف سبيل تنفيذ سياسته، وتنأمني االسنتقرار   معاوية يتبعها فهو يورد األساليب ال  كان 

وحيندانا عنن قندوم     ،(4)وخصوصًا فيما يتعلق برغبته يف البيعنة البننه بوالينة العهند    
 ،(6)الصحابة يف أخذ البيعة وعن سريته مع أبناء، (5)معاوية احلجا  ألخذ البيعة ليزيد

، ويقدم لنا ابن أعثم ما تناقله اآلخرون من أسلوب معاوينة القهنر    (7)وما دار بينهم
مما يذكر عنده فيما دار بني معاوية وعائشة  وج الن  صنلو  بالرغم  (8)،يف أخذ البيعة

                                                

 . 284ابن النديم: الفهرس ،  ( 1)

م، دار 4جنن يف  8م(: الفتنوح،  825هنن/  314ابن أعثم، أبو حممد بن أعنثم الكنويف )ت  ( 2)
وسيشار إليه فيما بعد هكنذا:   332، 324،  2م( م1885) 1الكتب العلمية، بريوت،  
 ابن أعثم: الفتوح، م،  . 

 . 230،  2جن ياقوت: معجم األدباء،( 3)

 .345-345،  2ابن أعثم: الفتوح، م(4)

 .341-340،  2ابن أعثم: الفتوح، م(5)

 .340-338،  2ابن أعثم: الفتوح، م(6)

 .345-343،  2ابن أعثم: الفتوح، م(7)

 .348-344،  2ابن أعثم: الفتوح، م(8)
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يزيند يف  ، ويورد ابن أعثم أن معاوية قد رغب بالرتاجع عن البيعة ل(1)اهلل عليه وسلم
، ويقدم لنا شيئًا عن دور أهنل الشنام يف بيعنة يزيند ووقنوفهم إىل      (2)بعض األوقات

، يف وق  كنان احلسنني املنناف  األول ليزيند يف هنذه      (3)جانب معاوية يف هذا األمر
ويزودنا ابن أعثم مبوقف ابن عباس  (4)الفرتة ودور أهل احلجا  يف الوقوف إىل جانبه

 .(5)ديًا بعض الشيءمن  البيعة بأن كان حيا

ويفيدنا ابن أعثم حول سري األحداث عند وفاة معاوية، ويف ترجيح وجود يزيد 
 .(7)وما كان لذلك من أار يف نف  يزيد (6)،إىل جانبه حينذاك

ويورد لنا وصيته ال  يكاد ينفرد بذكر معاوية لبين أمية وخصهم علو غريهم 
فيما كان من النناس يف أول خالفنة يزيند    وحيدانا ، (8)باالهتمام والرعاية عند يزيد

يف الوق  الذ  بعث فيه إىل والي املديننة ألخنذ البيعنة     ،(9)إ  انقادوا بعامتهم إليه
رغم اختالفه عن اآلخرين يف حتديد الوالي يف هذه املدة، فينذكر أننه    (10)له هناك

للنوالي  ، وحيدانا فيما أوصاه يزيد (11)مروان بن احلكم، منفردًا عن غريه يف  لك

                                                

 .343،  2ابن أعثم: الفتوح، م(1)

 .353،  2ابن أعثم: الفتوح، م(2)

 .352-343،  2أعثم: الفتوح، م ابن(3)

 .338،  2ابن أعثم: الفتوح، م(4)

 . 342-341،  2ابن أعثم: الفتوح، م(5)

 .3،  3، م358، 350 -348،  2ابن أعثم: الفتوح، م(6)

 .5-5،  2ابن أعثم: الفتوح، م(7)

 .353،  2ابن أعثم: الفتوح، م(8)

 .5،  3ابن أعثم: الفتوح، م(9)

 .8،  3م ابن أعثم: الفتوح،(10)

 .8-8،  3ابن أعثم: الفتوح، م(11)
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إىل ما كان من احلسني وابن الزبري جتاه الوالي، ومنا   (1)بأهل املدينة وأبناء الصحابة
، كما يزودنا ابن أعثم مبا كان  علينه سياسنة يزيند جتناه     (2)األحداثتطورت إليه 

ومن ام سياسته يف اختينار قادتنه ليواصنل منن خالاهنم       ،(3) و  الشرف والنفو 
 ل  إليه األمور بأن أصنبح نهنز والينة العهند أمنرًا       وما (4)عملية الفتح واجلهاد

، ويقدم ابن أعثم روايات يف سري األحداث (5)مستحداًا يدعو له بعض أولي األمر
 .  (7)الكوفة جتاه هذا احلدثوما كان من مسؤولية أهل  ،(6)خبروج احلسني ومقتله

ال جنند  ك وبالرغم من كنل  لن    .(8)بعدما كتبوا له بالقدوم لينصروه ويؤا روه
  األحداث يف خالفة يزيد وال سيما فيما يتعلنق  ابراهتماما يستحق الذكر البن أعثم بإ

بوقعة احلرة ، وحصار ابن النزبري غنري منا ينذكر منن نتنفة بسنيطة يف معنر  سنرد          
األحداث يف هذه املدة ولكنه بدون شك مهم لنا يف معلوماتنه خصوصنًا فيمنا يتعلنق     

 ألخذ البيعة ليزيد . هل احلجا ة من أمبوقف معاوي

( اب )مروج الذهب ومعادن اجلوهرومن املصادر ال  اعتمدت عليها كذلك كت
( ، م854هنن / 345)ت  البغنداد   ألبي احلسن علي بن احلسني بن علني املسنعود   

 ( 1)أن مصندر املسنعود  جمهنول يف روايتنه    وبنالرغم منن   (  9)قدم مصر فأقنام فيهنا  

                                                

 .18، 10، 8،  3ابن أعثم: الفتوح، م(1)

 .18-12،  3ابن أعثم: الفتوح، م(2)

 .150-158،  3ابن أعثم: الفتوح، م(3)

 .158،  3ابن أعثم: الفتوح، م(4)

 4،  3ابن أعثم: الفتوح، م(5)

 .135،  3ابن أعثم: الفتوح، م(6)

 .138،  3مابن أعثم: الفتوح، (7)

 .30-28،  3ابن أعثم: الفتوح، م(8)

 . 83 -80،  13ياقوت: معجم األدباء، جن( 9)



- 53 - 

ال أننه دقينق يف   إال  يزودنا بها عما خينا دراسنتنا    وبالرغم من املعلومات املختصرة
 معلوماته ويمولية مالحظاته.

( 2)هل السري(ن اإلخباريني وأعن عدة مملسعود  أحيانًا خ ه بقوله: )ويذكر ا

ل  لننك يف كتابننه )أخبننار ىل تفصننيإويف معننر  اختصنناره لننبعض احلننوادث يشننري  ،
 ، يف الوق  النذ  تعنر  فينه لنبعض     لينا وفق معرف والذ  مل يصل إ ،( 3)الزمان(

( كنالنقش النذ  اختنذه    التنبيه واإلشنراف األحداث ودقائق األمور يف كتابه املعروف )
أخباره ترتيبنا تارخيينا وفنق تسلسنل اخللفناء ،      ويرتب املسعود  ( 4)،يزيد علو خامته

 .(5) بعض احليان كتقديم حدث علو  خريف بالرغم من اخلروج علو هذا الرتتيب

، وكنذلك يف الداللنة الن  يعنر  بهنا      انه لفاأسعود  متشيع وخصوصًا يف امل
نه رمبا انفنرد يف دقتنه   أال إ ،(  6)الرواية ال  ختدم مقصده وميوله حدااه مقتصرًا علوأ
وقند  ،(7)ال سيما فيما يتعلق مبقتل احلسنني و تحديد وعر  بعض احلوادث التارخييةل

 .(9)طينية ال  قادهاوعن غزوة القسطن ،(8)يداملسعود  مبعلوماته عن سرية يزأفادنا 

 =                                                

م(: منروج  854هنن/ 345املسعود ، أبو احلسن علي بن احلسينب بن علي املسعود  )ت( 1)
 1جنن، حتقينق يوسنف أسنعد داغنر، دار األنندل ، بنريوت،         4الذهب ومعادن اجلوهر، 

 وسيشار له فيما بعد هكذا: املسعود : مروج، جن،  .  وما بعدها 53،  3م( جن1855)

 .54،  3املسعود : مروج، جن(2)

 .55،  3املسعود : مروج، جن(3)

املسعود : التنبينه واالشنراف، حتقينق جلننة إحيناء النرتاث، دار مكتبنة ااهنالل، بنريوت          ( 4)
 وسيشار إليه فيما بعد هكذا: املسعود ، التنبيه،  .  281م(،  1881)

 وما بعدها.  53،  3املسعود : مروج، جن(5)

 .42-41،  3املسعود : مروج، جن(6)

 .51،  3املسعود : مروج، جن(7)

 .58-54،  3املسعود : مروج، جن(8)

 .24،  3املسعود : مروج، جن(9)
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ومنا كنان اهنا منن      قبيلة كلب يف صدر الدولة األموينة ويورد لنا شيئًا عن دور 
ويقدم لنا رواية اشنرتك فيهنا منع النبال ر  عمنا       ،(1)مكانة، وخصوصاا يف فرتة يزيد

وعمنا   ،(2)كان  عليه رغبة بين أمية يف االستئثار بالسلطة منذ خالفة عثمان بن عفنان 
غساسننة األمنر النذ  تنأار بنه      كان عليه النظام السياسي يف بالد الشنام علنو عهند ال   

ووجنود منن    ،(4)ية بالنظم البيزنطينة لعالقتنه بهنم   ىل جانب معرفة معاوإ( 3)،العرب
 .(5)ستخالف فيما بني املسلمني أنفسهميدعو لنظام والية العهد واال

أهل الشام املتشدد منن البيعنة ليزيند    ويورد لنا املسعود  معلومات عن موقف 
ووجنود   ،(6)نا بالشام كنإقليم، وال ألهلنها  ودق الذين ال يووخصوصًا جتاه أهل العرا

كمنا  ( 7)حلكم الذ  رفض البيعنة يف البداينة  مية أنفسهم كمروان بن االنقيض يف بين أ
 .مامة والسياسةٌ كر يف اإل

وعنن   (8)ئه يف صدر خالفتهويقدم لنا املسعود  اشارات عن سياسة يزيد بعطا
، وحيدانا املسعود  عن أمر احلسنني  (9)سياسته مع والته علو األمصار التابعة لدولته

انم   (11)وما كان منن مصنري احلسنني    (10)ورسوله إىل أهل الكوفة مسلم بن عقيل

                                                

 .88-88،  3املسعود : مروج، جن(1)

 .343-342،  3املسعود : مروج، جن(2)

 .84-83،  3املسعود : مروج، جن(3)

 .353،  3املسعود : مروج، جن(4)

 .28،  3املسعود : مروج، جن(5)

 .28-24،  3املسعود : مروج، جن(6)

 . 28-28،  3املسعود : مروج، جن(7)

 .  55،  3املسعود  . مروج ،ج(8)

 .  85،  3املسعود  . مروج ،ج(9)

 . 58450املسعود  . مروج ، (10)

 .     53املسعود  . مروج ، (11)
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يورد لنا شيئا عن أحداث احلرة وأبر  الفئات ال  شنارك  يف احلنرة واخلنروج علنو     
، وحيدانا عنن موقنف ابنن عبناس وابنن      (1)انفرد املسعود  بهذه الروايةيزيد ، ورمبا 

، ويورد املسعود  روايته ال  تتناقض مع ما  كر عند (2)احلنفية جتاه البيعة البن الزبري
 اآلخرين يف قاية حرق الكعبة حيث يرو  الشعر بقوله :

 ابننن منننري بننئ  مننا تننوىل   
 

 (3)إ  حنننرق املقنننام واملصنننلو   
 

لرغم من غياب مصدر املسعود  يف هذا السياق إال أننه كنان لنه منن     واهذا وبا
 األار الواضح يف جوانب الدراسة شيئ كثري .

ألبننني الفنننرج علننني بنننن احلسنننني األصنننفهاني   (األغننناني )أمنننا كتننناب
حيث كان مقربنا منن النو ير املهلن  يف خالفنة      األمو  النسب  م(855/نه355)ت

من  –رغم الصبغته األدبية ملؤلفه  -هاني أحاديثه فأستقو األصف (4)املطيع هلل العباسي
 م(858/ نهن 255)تاملندني   الزبري بن بكار بن مصعب بن اابن  النزبري  األسند    

ميول  بريية ، يعتمد عليه يف األخبار واألنسناب، تنوىل القاناء يف مكنة      الذ  كان  ا
  (5)وقدم بغداد وأقام بها واملدينة

مند اليزيند  النحنو      حممند بنن أبني حم   صفهاني عن أبني عبند اهلل  ويرو  األ
 .(6)وكان  ا ميول عباسية عاش يف أيام املقتدر العباسي م(،822هن/310)ت

                                                

 .       88  . مروج،   املسعود(1)

 .54،  3املسعود  . مروج ،ج(2)

 .42،  3املسعود  . مروج ،ج(3)

 .100 -85،، 13ياقوت . معجم األدباء ،ج(4)

 .454،  8. والبغداد  .تاريخ بغداد، ج123أنظر :ابن النديم.الفهرس ، (5)

 . 338 -334،  4ابن خلكان:  وفيات، جن (6)
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حنداث الدراسنة بنإيرادات مهمنة     أعنن  األدبينة   ويفيدنا األصفهاني يف روايتنه 
ما كنان قند أخنذ علنو يزيند يف      ًا عن سرية يزيد يف شبابه م رًا فيقدم لنا شيئ ،ودقيقة

الغنناء وجينزل العطناء يف سنبيل     من أنه كنان يهنوى    (1)شرةطريقة غري مبا لك ولو ب
سنطنطينية األوىل الن  قادهنا    ويقدم لنا األصفهاني يف سري أحداث غزوة الق ،(2) لك
ومنا قالنه    (4)وصالبته  بها ومواقفه جتاه أعظم فئات عهنده كاألنصنار منثالً    (3)يزيد

، (6)اني عن  شنعر يزيند البلينغ احلسنن    وحيدانا األصفه (5)،األخطل يف يزيد وسريته
 .(7)يزيد ابنه معاوية لرتبيةويتبعه   ويقدم لنا ما كان يعمله

  (8)ويزودنا األصفهاني بأخبار عنن إجنراءات معاوينة يف التمهيند لبيعنة يزيند      
ام ما كان منن عبند    (9)ا،فراد البي  األمو  الرافاني لبيعة يزيد هذومواقف بعض أ

، وكنذلك احلسنني بنن    (10)يعنة ليزيند  بقد مسع بأمر معاوية بالالرمحن بن أبي بكر و
 .(11)علي

                                                

جن، دار إحياء 24م(: األغاني، 855هن/ 355ي بن احلسني )تاألصفهاني، أبو الفرج عل (1)
وسيشننارإ ليننه فيمننا بهنند هكننذا:  241،  23م(، جننن1853الننرتاث العربنني، القنناهرة )

 األصفهاني: األغاني، جن،  .

 .143-142،   8األصفهاني: األغاني، جن(2)

 .210،  14األصفهاني: األغاني، جن(3)

 .118،  15األصفهاني: األغاني، جن(4)

 .108-108،  15األصفهاني: األغاني، جن(5)

 .211،  14األصفهاني: األغاني، جن(6)

 .324،  8األصفهاني: األغاني، جن(7)

 .184،  15، جن212،  2األصفهاني: األغاني، جن(8)

 .252-251،  18، جن212،  20األصفهاني: األغاني، جن(9)

 . 354،  14األصفهاني: األغاني، جن(10)

 .288،  18، جن282،  15: األغاني، جناألصفهاني(11)
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معاوية، وما كنان منن أمنر يزيند      تاريخ وفاةويزودنا األصفهاني مبعلومات عن 
يف الوقن  النذ  يغمنض فينه      ،حيث كان غائبًا فجاءه اخلن  يف صنائفة كنان يقودهنا    

ويقندم لننا    .(1)ا املعننو اآلخرين عن  كر مقام يزيد وال  ينفرد فيها األصفهاني بهنذ 
 . (2)األصفهاني شيئًا عن أمر أهل املدينة وخروجهم عن طاعة يزيد

                                                

 .212-211،  14األصفهاني: األغاني، جن(1)

 .25-23،  1األصفهاني: األغاني، جن(2)
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ويقندم لننا    (1)يف  منن خالفنة يزيند   وحيدانا عن انتشار الغناء وشنرب اخلمنر   
كنان   ابن الزبري كان قد بايع ليزيد إ األصفهاني معلومة انفرد بها مع البال ر  من أن 

 .(2)مقيمًا يف مكة
منن   (3)،لنا إشارات يف قاية حرق الكعبة ومنن املسنؤول عنن حرقهنا     ويورد

خالل  لك نرى أن األصفهاني قد أفادنا يف لتلف جواننب هنذه الدراسنة ومل تظهنر     
وال  ت   جبالء يف كتابه )مقاتل الطنالبيني( وخباصنة حنني     ،عنده تلك النظرة املتشيعة

  .(4)عرضه خلروج احلسني عن طاعة يزيد ومقتله
استفادت الدراسة من بعض الدراسات ال  كتب  عن هذه املندة بنالرغم منن    و

يف  (5)قلة اعتماد  علو الدراسات احلديثة وأوىل هذه الدراسات ما كتبنه نبينه عاقنل   
 (7)(دراسنات يف تناريخ العصنر األمنو     )و .(6) بعض مؤلفاته )كخالفنة بنين أمينة(   

، وقند أجناد   (8) فاة الرسول ) ((ومقالته بعنوان: )مشكلة احلكم يف اإلسالم بعد و

                                                

 .301-300،  14األصفهاني: األغاني، جن(1)

 .22-21،  1األصفهاني: األغاني، جن(2)

 .244،  3األصفهاني: األغاني، جن(3)

قيق أمحد صقر، نشر دار املعرفنة للطباعنة والنشنر،    األصفهاني: مقاتل الطالبيني، شرح وحت(4)
وغريها، وسيشار إلينه فيمنا بعند هكنذا: األصنفهاني:       118-105م(،  18-بريوت )؟ 

 مقاتل،  . 

 أستا  التاريخ اإلسالمي يف جامعة دمشق. ( 5)

م( وسيشنار إلينه فيمنا بعند     1842) 3نبيه عاقل: خالفة بين أمية، دار الفكنر، دمشنق،    ( 6)
 : عاقل: خالفة،  . هكذا

م( 1845 -1845نبيه عاقل: دراسات يف تاريخ العصر األمو ، املطبعة اجلديدة، دمشق )( 7)
 وسيشار إليه فيما بعد هكذا: عاقل: دراسات،  . 

نبيه عاقل: مشكلة احلكم يف اإلسالم بعد وفناة الرسنول ) (، جملنة دراسنات تارخيينة،      ( 8)
إليه فيما بعد هكذا: نبيه عاقل: مشكلة احلكم، جملة م( وسيشار 1883) 12جامعة دمشق، ع

 دراسات تارخيية، ع،  .
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مؤلفنا يف تفسريه التارخيي ألحداث هنذه الفنرتة بنالرغم منن اعتمناده علنو مصنادر        
التاريخ األولية فأفادنا يف بعض  رائه ال  جاءت مستقلة بعض الشيء يف اسنتنتاجاتها  

 عن املصدر الرئيسي.

، وأن (1)بنه يزيند فأفادنا يف تفسريه لألسباب ال  جعل  معاوية يأخذ البيعة ال
شراف و و  احلنل والعقند، ومل يسنتبد وحنده     وية قد طلب البيعة من السادة واألمعا

 –أ  البيعنة البننه    –ومن أن معاوية مل يكن يغيب عن باله مثل هذا األمر  ،(2)باألمر
، ويكاد يرفض مؤلفنا ما تناقله بعض الدارسني حول (3)ولكنه مل يعلنها إال قبل وفاته

، (4)أخذ البيعة منهم قهنراً  هاوية املتشدد جتاه أبناء الصحابة يف احلجا  إىل أنموقف مع
وال  ،(5)ويزودنا برأيه يف سرية يزيد بعد خالفته بأنه كان قد اقلع عما كنان مننه قبلنها   

أنكر ملا لكتابات عاقل من أار يف توجيهي قبل البندء يف هنذه الدراسنة ملنا وضنعته يف      
ل أحيك به دراسن  و ادنني تشنريفا بقبنول     ملوضوع ومنونفسي من هدف يف دراسة ا

  املناقشة العلمية اهذه الدراسة.

من بني الدراسات املهمة الن    (6)ويأتي كتاب )تاريخ الدولة العربية( لفلهو ن
وبالرغم من اعتماد فلنهو ن علنو الطن   يف     ،بالبحث والدراسة احلقبةتناول  هذه 

                                                

 .21،  12نبيه عاقل: مشكلة احلكم، جملة دراسات تارخيية، ع(1)

 . 83 -82عاقل: خالفة،  ( 2)

 . 50عاقل: دراسات،  ( 3)

 .50عاقل: دراسات،  (4)

 . 118عاقل: خالفة،  ( 5)
تشرق أملاني، من أسناتذة جامعنة فمنوتنجن، صننف يف     مس wellhansenيوليو فلهو ن ( 6)

م( حينث كانن  وفاتنه يف    1818هن/ 1335تاريخ العرب حتو سقو  الدولة العباسية )ت
 بريوت للمزيد أنظر:
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حليل الناقد اهذه النصو ، متجاو ًا ما تتامنه رواياتها املقام األول إال أنه يذهب للت
فيذهب إىل أن طموح يزيد قد جعلنه ينرفض اسنتلحاق معاوينة      (1)يف بعض األحيان

زه بالشنام بعالقتنه بقبيلنة    ويعر  ملوقف معاوية لتوطيد مركن  ،(2)لزياد بن أبيه بنسبه
بنن شنعبة يف   اغنرية  ، ويعر  فلهو ن لندور امل (3)وهذا ما وطد مركز ابنه يزيد كلب

كمنا ينراه    (4)يف مركزه مبثابة خطة خدع بها معاوية ليبقو استخالف يزيد وال  كان 
ويشكك فلهو ن يف اهور معاوية مبوقفه العنينف جتناه أبنناء الصنحابة ألخنذ       املؤلف

وينرى أن هنناك    ،(5)البيعة منهم والذ  ترفاه سرية معاوينة حبلمنه وحسنن تندبريه    
احلوادث يف عهد معاوينة منن جهنة وصندر خالفنة يزيند منن جهنة         اختالطًا يف متييز 

ويذهب إىل أن من رفض البيعة ليزيد كان بدافع وطموح شخصي ال ملا يف  ،(6)أخرى
، ام ينذكر  (8)يكن يزيد بتلك الصفات ال  ُرمي بهاومل  (7)سرية يزيد من شك وريبة

مند يف  تالدولة والنذ  يع  كإسقاطه الث اخلراج يفيف خالفة معاوية الثاني لنا فلهو ن 
، ويشك فلهو ن يف قاية خلنع أهنل املديننة    (9)بعدت رؤياه  لك علو مصدر أجن 

 =                                                

الزركلي، خري الدين: األعالم )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني  -
وسيشنار   250،  8م(، جنن 1880) 5، بريوت،  جن، دار العلم للماليني8واملستشرقني، 

 إليه فيما بعد هكذا: الزركلي: األعالم، جن،  .
 .142 -138فلهو ن: الدولة العربية،  ( 1)

 .130، 115فلهو ن: الدولة العربية،  (2)

 .124فلهو ن: الدولة العربية،  (3)

 .135-134فلهو ن: الدولة العربية،  (4)

 .138-138،  فلهو ن: الدولة العربية(5)

 .140فلهو ن: الدولة العربية،  (6)

 . 152-151فلهو ن: الدولة العربية،  (7)

 . 155فلهو ن: الدولة العربية،  (8)

 .155فلهو ن: الدولة العربية،  (9)
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وكنذلك   ،(1)بعض املصادر خبلع العمائم والنعال يزيد وخاصة بالشكل الذ  تردده ل
ويرجح لنا من خالل ما ورد من روايات من أن  (2)استباحة املدينة يف وقعة احلرةأمر 

هو املسؤول األول واألخري عن عملية حرق الكعبة ولي  جلنيش احلصنني   ابن الزبري 
شحن العقل علنو النتفكري والتحلينل    ، مما كان للمؤلف أهمية خاصة ل(3)يٌد يف  لك

 التارخيي املوضوعي ملا يهم هذه الدراسة.
  الن فقد كتب يف هذه الفنرتة  دراسنة متخصصنة بالفرنسنية و     (4)أما )المن (

إىل جانب مقاالت مرتمجة له يف جملة  ،Le Califat de Yazid ler (5)ختا فرتة يزيد: 
صنفحة  فيتعنر  المنن  يف مقالتنه املكوننة منن مثنانني        (6)،املشرق قد أفدت منها

تقريبًا لتلك النظرة العامة الشاملة من بيعة يزيد وخالفتنه، دون تركينز علنو منا بعند      
ول منهنا خنا  باألينام األخنرية     خالفته، فيقسم المن  دراسته إىل أربعنة أقسنام األ  

يتحدث فيه عن سرية يزيد، أما الثالث فيعر  حالة قريش ملعاوية يف اخلالفة، والثاني 
 عامة بعد اإلسالم، وأخريًا يتعر  حلقوق قريش يف اخلالفة.

                                                

 .151فلهو ن: الدولة العربية،  (1)

 .151فلهو ن: الدولة العربية،  (2)

 . 153فلهو ن: الدولة العربية،  (3)

اليسوعي، مستشرق فرنسي، من علمناء الرهبنان    (Henry Lammens)ر  المن  هن( 4)
م( للمزيد أنظنر:  1834هن/ 355تعلم الالهوت، واستقر أخريًا يف بريوت فمات فيها سنة )

 . 100-88،  8الزركلي: األعالم، جن
(5) Lammens, Henri: Le Califat de Yazid ler Melangesde, La Faculte Orientale 

(University St. Joseph, Beyrouth). V (1911). Lammens: Califat de Yazid.  

أنظر هنر  المن  اليسوعي: قصائد اخلليفة يزيند بنن معاوينة، جملنة املشنرق، بنريوت،       ( 6)
م( وسيشار إليه فيمنا بعند هكنذا: هننر  المنن :      1824) 22، جن5املطبعة الكااوليكية، ع

  . قصائد يزيد، جملة املشرق، جن، 
هنر  المن  اليسوعي: البادية واحلنرية يف عهند بنين أمينة، جملنة املشنرق، بنريوت، املطبعنة          -

م( وسيشار إليه فيما بعد هكذا: هننر  المنن : البادينة ،    1808) 11، جن5الكااوليكية، ع
 جملة املشرق، جن،  . 
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 ،يعتمد المن  يف دراسته علو املصادر التارخيية املختلفة العربية منها واألجنبينة 
يف قاية اخلالفة بشكل عنام، إال أن إفادتننا جناءت مننه بشنكل      وبالرغم من خوضه 

كنذكره   (1)خا  يف القسم الثاني من الدراسة ال  تتعلق بسرية يزيد بشنكل خنا   
 (3)، وموقنف يزيند منن سياسنة أبينه، ومكانتنه عننده       (2)التناقض يف شخصية يزيند 

مبا  ل  إليه أمور زيد بعد تولية اخلالفة، ومن ام نظرة المن  نفسه يويتطرق لسياسة ،
وما يركنز علينه يف سنرية يزيند يف حدااتنه، رغنم جتناو ه يف ألفناا عصنرية           (4)يزيد

 ، وهذا ما يتكرر يف أغلب مادته.(5)كمصطلح )سور ( بدل )شامي(
هذه عينة ممن أعطوا دراس  املادة األولية إىل غري  لك من مصادر ومراجع ومقاالت، 

 كما  كرت سلفا. و املصادر األوليةل  اعتمادها علُجبالرغم من أن بنية الدراسة كان 

                                                

(1) Lammens; Califat de Yazid, p. 28. 

(2) Lammens; Califat de Yazid, p. 29. 
(3) Lammens; Califat de Yazid, p. 32. 

(4) Lammens; Califat de Yazid, p. 33. 

(5) Lammens; Califat de Yazid, p. 35. 
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 أواًل: نسبه ومولده ونشأته

بن حرب بن أمية بن عبد مشس    –صخر  –هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
جلة بسن قناةسة أحسد    وأمه ميسون بنت حبدل بن أنيف بن د (1)،بن عبد مناف بن قصي

بسن عسةر    ابن بكر بن عوف بن عبد اهلل بن كنانة  (3)بن ُهبل (2)بين حارثة بن جناب
هكسةا يسرد نسسبه ص مصسادرمس ب  سا        (4)،بن زيد الالت بن رةيد  بن ثور بن كلس  

  وألقاب كان هلا داللتها وأثرها على مسرح أحداث العصر.

                                                

بسد اهلل الاساةعي   ابسن عسساكر، أبسو القاسسي علسي بسن ا سسة بسن هبسة اهلل بسن ع          نظر: أ( 1)
جسس )طس ( دار الباسل للناسر والتوزيس ،       51تاريخ مدينة دماق،  م(.5576هس/ 675)ت

ةيمسا   هيس لإ، حيث ينس  يزيد إىل قريش الاام، وسياسار  613، ص51بلوت )ب. ت( جس
 بعد هكةا: ابن عساكر، تاريخ دماق، جس، ص.

طالصسة السةه     م(.5657هسس/  757ن قنينسو ارربلسي )ت  = ابن قنينو، عبد الرمحن سسنب  بس  
املسبوك خمتصر من سل  امللوك، وقف على طبعه وتصسيييه مكسي السسيد جاسسي، مكتبسة      

ينو: طالصة الةه ، ه ةيما بعد هكةا: ابن قنيلإ.وسياار 561، صم(51 -املثنى، بغداد )؟
 ص.

نهاية اررب ص  م(.5661هس/ 766الوهاب النويري )ت = النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد
جس، حتقيق حممد رةعت ةتح اهلل، مراجعة إبراهيي مصطفى، املكتبة العربية،  15ةنون اردب، 

 جس، ص.ه ةيما بعد هكةا: النويري، نهاية، يلإوسياار  673، ص13م( جس5176القاهر  )

جسس،  6ة ص معسا  االالةسة،   ةم( مآثر ارنا5651هس/ 115القلقاندي أمحد بن عبد اهلل )ت(2)
ه يس لإوسياسار   553 -556، ص5عبد الستار أمحد ةراج، عا  الكت ، بلوت )ب. ت( جس

 ة، جس، ص.بعد هكةا: القلقاندي: مآثر ارناةةيما 

احملرب، تصييح ايلسزمس   م(.161هس/ 166د السكري اهلامشي )تابن حبي ، أبو جعفر حمم(3)
ه ةيما يلإ، وسياار 15م(، ص5161ليخنت شيرت، حيد أباد، مطبعة  دار املعارف العثمانية، )

 بعد هكةا: ابن حبي  احملرب، ص.

 .636املسعودي: التنبيه، ص(4)
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بيه وأمه التقائه من ناحيسة أبيسه ص عبسد    ر نسبةةالعراقة ص نس  يزيد ص كال ال
مناف م  النيب )ص( والوصول إىل كل  من قضاعة من ناحية أمه، وهةا ما تتفق ةيسه  

هس/ 133عند حسة بن حممد الديار بكري )ت معظي الرتاجي، ص الوقت الةي يروى
ميسسسون إىل خملسسد خمالفسساك ص بلسسرت كتسس  الرتاجسسي اروليسسة منهسسا بنسسس   (1) م(5661

 لثانوية.وا

، وهةا  لرمبا كان منة أيام شسبابه، قبسل   (2)كان يزيد بن معاوية يكنى ب بي طالد
 حيث كان معاوية الثاني هو ابنه اركرب. –طالد  –مولد االبن الثاني له 

أما مولد يزيد ةقد اطتلفت املصادر ص تارخيه ولكنها تتفق ص أن مولسدمس كسان   
د تقسسسي السسسدين بسسسن تيميسسسة ص طالةسسسة عثمسسسان بسسسن عفسسسان، حيسسسث جسسسا  عنسسس

 "يزيسد "ولد ملعاويسة ولسد  سامس     عثمان طالةةم( وغلمس، أنه وص 5617هس/711)ت
، ةيسةكر السبعأ أنسه    (3)باسي أطيه، ويزيد ال غلمس وهو صاحبنا موضوع الدراسسة 

                                                

تساريخ  م(.5661هسس/  133)ت الديار بكري، حسة بن حممد بسن ا سسن السديار بكسري    (1)
م( 5173جس، مؤسسة شعبان للنار والتوزيس ، بسلوت )  1حوال أنف  نفي ، االمي  ص أ

 وسياار إليه ةيما بعد هكةا: الديار بكري، تاريخ االمي ، جس، ص. 117، ص1جس

م(: تاريخ االلفا  رواية أبي 113هس/ 176نظر: ابن ماجة، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد )تأ(2)
وسياار  11م( ص5171) 5مؤسسة الرسالة، طبكر السدوسي، حتقيق حممد مطي  ا اةظ، 

 ه ةيما بعد هكةا: ابن ماجة، تاريخ االلفا ، ص.يلإ
اجلوهر الثمة ص سسل امللسوك    م(.5633هس/ 131بن حممد العالئي )ت= ابن دقماق، إبراهيي 

 الكتسس ، بسسلوت عسا   ق حممسد كمسسال السسدين، عسز السسدين علسسي،  جسسس، حتقيسس1والسسالطة،  
اجلسوهر السثمة، جسس،     يه ةيما بعد هكةا: ابن دقمساق. لإوسياار  77، ص5، جسم(5116)

 ص.

هسس/  711ا لسيي بسن تيميسة )ت   نظر: ابن تيمية، أبو العباس تقي السدين أمحسد بسن عبسد     أ(3)
سؤال ص يزيد بسن معاويسة، حققسه صسالح السدين املناسد، دار الكتساب اجلديسد،          م(.5617

 سؤال ص يزيد، ص. ةا: ابن تيمية.اار له ةيما بعد هكوسي 56م( ص5173) 1بلوت، ط
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، أو سسنة  (2)م366هسس/  16والبعأ يرى أنه ولد سسنة   ،(1)م361هس/11ولد سنة 
 ،ص بلرت الوقست  قارنته بتاريخ وةاته وحتديد سنهمب، وهو ما نرجيه (3)م363هس/13

وهةا النهج ص االطتالف رمبسا  سة لعصسر كسان ةيسه التسدوين كهسوال وكانست ةيسه          
شخصيات العصر كهولة املصل وال يعلي العيان ما سيكون هلا من أثر كسبل ص كسرى   

 .ارحداث
بسن  اعلسى   ومكان والدته ةهو كةلرت موض  اطتالف، ةلوى عند أبي القاسسي 

بإسنادمس أنه وص طالةة عثمان كان الاام  (4) م(5576هس/675)تا سن بن عساكر 
 م، وص هةمس السنة ولد له يزيد ص بيت 367هس/17قد مج  ملعاوية بن أبي سفيان سنة 

 =                                                

، ولق  يزيد ةيما بعسد باملستنصسر علسى أهسل     63، ص55= ابن حار العسقالني: تهةي ، جس
العقسد   .م(161هس/ 611نظر: ابن عبد ربه، أمحد بن حممد بن عبد ربه ارندلسي )تأالزيغ 

 ديثسسة، ، حتقيسسق حممسسد سسسعيد العريسسان، دار الفكسسر، مكتبسسة الريسسا  ا 6جسسس ص 1الفريسسد، 
وسياار له ةيما بعد هكةا: ابن عبسد ربسه: العقسد الفريسد، جسس،       557، ص6م(، جس5163)

 ص.

 م(.5667هس/761الفارقي الدماقي )ت الةهيب، مش  الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد(1)
، حتقيق عمر عبد السالم تسدمري، ناسر دار   6تاريخ اإلسالم ووةيات املااهل واإلعالم، جس

م( هةا و  أستط  العثور على اجلز  االاص بالدولسة  5117، )5ربي، بلوت، طالكتاب الع
هس( واكتفيت مبا يةكر باملقارنة به ص دول اإلسالم للمؤلف نفسه، املعلومة 13 -65ارموية )

 .656، 166عصر االلفا ، ص 6من جس

 .11ابن حبي : احملرب، ص(2)

هسس/  115بن صفوان النصري الدماسقي )ت أبو زرعة، عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل (3)
جس، حتقيق شكر اهلل بن نعمسة اهلل القوجساني، )ب.م(   1م(: تاريخ أبو زرعة الدماقي، 111

 تاريخ، جس، ص. ياار له ةيما بعد هكةا: أبو زرعة.وس 515، ص5)ب. ت( جس

 .615، ص51ابن عساكر: تاريخ دماق، جس(4)
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ةلوي أن مولد يزيد ، (2) م(136هس/666أما مطهر بن طاهر املقدسي )ت، (1)رأس
ف حتديداك ص أي املوضعة ُوِلَد يزيد أو حتى عنسد اطستالف   وال يعر (3)كان "باملاطرون"

ور العيسنة،  وصف يزيد ب نه كان "آدماك، جعسداك، معصسوباك، أحس    االسي ص املوض  الواحد.
مجسيالك، حمسدد ارصساب ،     (4)طويالك، كدراك، ويقال أنه كان أبيضاك، حسسن اللييسة طفيفهسا   

 .(5)"غليظها
أن معاوية بن أبي سسفيان كسان    دية والقصر، ةلوىالبانا  يزيد هةا متنقالك بن 

كانست قبيلسة كلس  تعسيش ص      حيسث  –أم يزيسد   –قد جتاةى وزوجته ميسون الكلبيسة  

                                                

نهما كروم كثل ، ينسس  إليهسا االمسر، إحسدهما     بيت راس: اسي لقريتة ص كل واحد  م" (1)
 –وهي إىل الامال مسن مدينسة إربسد ا ن     –بالبيت املقدس، وقيل بيت راس كور  بارردن 

وارطرى من نواحي حل ، يقول حسان بن ثابست وص بلسرت توضسيياك مساال يفسدمس ص غسل       
 الاعر: 

 ن سسبيية مسن بيست راس    ك
 

 يكسسسون مزاجهسسسا عسسسسل ومسسسا ُ    
 

 ةترتكنسسسا ملوكسسساك ةناسسسربها
 

 "وأسسسسسداك مسسسسا ينهنهنسسسسا اللقسسسسا ُ  
 

، 5م( جسس 5171جس، دار إحيسا  السرتاث العربسي، بسلوت، )    6نظر: ياقوت، معاي البلدان، أ -
 ، وسياار له ةيما بعد هكةا: ياقوت: معاي البلدان، جس، ص.613ص

، مكتبة املثنى ، بغداد6جس ص 3م( البد  والتاريخ، 136هس/ 666املقدسي، مطهر بن طاهر )ت(2)
 وسياار له ةيما بعد هكةا: املقدسي: البد ، جس، ص. 53، ص3م( جس51 -)؟

منسارر مجيلسة، ةتغنسى بهسا     املاطرون: من الضياع اهلامة ص الاام، تق  قرب دماسق، بات  " (3)
 .66 -61، ص6نظر: ياقوت: معاي البلدان، جسالاعرا " أ

 .6، ص1، ق6أنساب، جس البالبري.(4)

 .615، ص51ابن عساكر: تاريخ دماق، جس نظر:أ (5)
هسس/  776القرشي الدماسقي )ت  = ابن كثل، عماد الدين أبو الفدا  إ اعيل بن عمر بن كثل

، 1م( جسس 5161جسس، مطبعسة السسعاد ، القساهر  )    56البداية والنهاية ص التاريخ،  م(.5671
 وسياار له ةيما بعد هكةا: ابن كثل: البداية، جس، ص. 117ص
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ومتتد منازهلي على الطريق مسا بسة    ،(1)هلا أسواقها ص اجلاهلية كدومة اجلندل البادية،
مقابسل مسا   ازهلي، الكوةة ودماق، مما كان لبين كل  دوٌر ص حراسه طرق التاسار  مبنس  

 البادية ص (2)يتقاضونه نظل تلرت ا ماية، وما يبيعونه هلةمس القواةل مبا حتتاجه لرحلتها
كل ، وامتد نفوبهي كسةلرت لياسمل منساطق ص     حيث منازل (3)إىل اجلنوب من تدمر

شبه اجلزير  العربية كتبوك، وغلى أطراف الاام حتسى وصسل طلسيج القسسطنطينية ص     

                                                

م( اإلمتاع 5331هس/ 633)ت حنو  ينظر: التوحيدي: ابو حيان علي بن عباس التوحيدأ (1)
، صييه وضبطه وشرح غريبه أمحد أمة وأمحد الزبن، مناسورات دار  5جس ص 6واملؤانسة، 

وسياار له ةيما بعد هكةا: التوحيسدي:   16 -16، ص5مكتبة ا يا ، بلوت، )ب، ت( جس
 اإلمتاع، جس، ص.

م(: سبائرت الةه  ص معرةسة  5163هس/ 5163أبو الفوز حممد أمة البغدادي )ت= السويدي، 
حيث يسروي أنسه كسان للعسرب      "551قبائل العرب، دار إحيا  العلوم، بلوت )ب، ت( ص

أسواق ص اجلاهلية، يتنقلون إليها للبي  والارا  ةينزلون هسةمس ارسسواق ةتقسوم كلس  علسى      
ق آطر، ويروى أن هةمس ارسواق كانت علسى سسب    طدمتهي حتى آطر الاهر، ةيتنقلون لسو

نظسر: يساقوت: معاسي    أ "مراحل من دماق، بات محاية بسور حييطها وحصن آطسر يتوسسطها  
 ةيما بعسد سياسار لسه هكسةا: السسويدي.     هةا وعند ورود السويدي  613، ص1اردبا ، جس

 سبائرت الةه ، ص.

نظر: اجلبوري، التاريخ العربي أ ور قبيلة كل  صهةا وعن د 16، ص53الطربي: تاريخ، جس(2)
جاسي حممد عيسى، قبيلة كل  ودورها ص التاريخ العربي حتى نهاية العهد ارمسوي ص الاسام   

م( 5111)رسالة ماجستل غل مناور  بإشسراف هاشسي حييسى املسالح، اجلامعسة املستنصسرية )      
 وسياار له ةيما بعد هكةا: اجلبوري: قبيلة كل ، ص.

 The Encyclipedia of Islam, New edition, prepared: by a number ofنظر: أ (3)

leading orientalists. London (1971). Vol. 1, p. 920. 

يزيد بن معاوية )امللرت الااعر( كلة ارحبساث، اجلامعسة ارمريكيسة، بسلوت،      = جربائيل جبور.
ال شسرق مدينسة   الواقعة على أطراف بادية الاام، مشس  676م( ص5136) 6،6، ع51سنة 

 يزيد بن معاوية، كلة ارحباث، ع، ص. له ةيما بعد هكةا: جربائيل جبور. دماق، وسياار
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وغسلمس ممسا كسان رطسوال يزيسد دور ص رسسي ا يسا         وكل هسةا  ، (1)بية لهاملناطق احملا
 املناسبة هلي، واملتالئمة م  املناطق اليت يعياون ةيها ص رل ا كومة القائمة.

، وهكسةا هسو   ةلي ت لف ميسون الكلبية حيا  ا اضر  اليت نقلسها إليهسا معاويسة   
البعأ ، حيث القبيلة با نها املميز االنتما  ص لغة عصرها إن   تكن العصبية ص رأي 

اطتلست   ، وص إحدى الليسالي ونفوبها الواس  ةكرهت هةمس البيية اجلديد  أمام ناررها
 عها معاوية تقول أبياتاك من الاعر ت نف ةيها حياتها، وتود العسود  للعسيش   و بنفسها

والصسيرا    وبة أهلها، وقومها حيث االيام تطرقها الرياح، بسمات عياها ص البادية
وا يا  ا سر ، والبسساطة ص العسيش ال القصسور الفخمسة، واجلسدران        املفتوحة الطلقة

 :(2)الصما  والرغد ص امل كل وامللب  حيث تقول
 ةيسسه (3)لبيسسٌت قفسسُق اررواحُ "

 

 (4)أحُ  إلسي مسن قصسرن منيسفِ     
 

 وبكسسر يتبسس  اررعسسان سسسقباك    
 

 أحسسُ  إلسسي  مسسن بغسسلن زةسسوفِ    
 

                                                

جسس، املطبعسة ارمليسة، وزار  الثقاةسة     56صبح ارعاسى ص صسناعة اإلناسا،     القلقاندي.(1)
واإلرشسساد القسسومي، املؤسسسسة املصسسرية للتسس ليف والرتمجسسة والطباعسسة والناسسر، مطسساب        

اار لسه ةيمسا بعسد هكسةا:     وسي 653، ص5م( جس5136ماس وشركامس، القاهر  )كوستاتسو
 صبح ارعاى، جس، ص. القلقاندي.

هس/ 761نظر: ابن الوردي: زين الدين ابو حفص بن الوردي عمر بن مظفر بن عمر )تأ(2)
جس، القاهر  مجعية املعسارف  1م(: تاريخ ابن الوردي، تتمة املختصر من أطبار البار، 5661

 ، وسياار له ةيما بعد هكةا: البغدادي: طزانة، جس، ص.136، ص5م( جس5131)
م(: طزانة اردب ول  لبساب  5311هس/ 5316= البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت

 1جس، حتقيق عبد السالم حممد هارون، اهليية املصسرية العامسة للكتساب، ط   56لسان العرب، 
 يما بعد هكةا: البغدادي، طزانة، جس، ص. وسياار له ة 636 -636، ص1م( جس5171)

حس  إطالعي كثلاك ما بكرت باررياح ولي  اررواح إال أن املؤلف البغدادي يرى أنهسا  (3)
 اررواح ولي  اررياح، ةاررياح طط  شائ  ةام  رياح: ارواح.

 املنيف العالي حس  ما بكر ص املصدر نفسه. (4)
 * ص ارصل عين ولي  دوني.
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 طسسراق دونسسي وكلسس  ينسسبح ال 
 

 أحسسس  إلسسسي  مسسسن قسسس   ألسسسوِف 
 

 ولسسسبُ  عبسسسا   وتقسسسر  عسسسيين  
 

 أحسسُ  إلسسي  مسسن لسسب   الاسسفوِف 
 

 وأكسسل كسسسر  ص كسسسر بسسييت    
 

 أحسسُ  إلسسي  مسسن أكسسل الرغيسسف   
 

 وأصسسوات الريسساح بكسسل ةسسج   
 

 أحسسُ  إلسسي  مسسن نقسسر السسدةوفِ   
 

 وطسسرق مسسن بسسين عمسسي حنيسسِف
 

 ِفعلسسج علسسو أحسسُ  إلسسي  مسسن   
 

   سسوى وطسين بسديالك   ةما أبغسي  

 "ةيسسسيب باك مسسن وطسسنن شسسريِف 
 

لعسيش  ةياةيها، وتتمنى العود  لةهةمس هي البادية جعلت ميسون تهوى سهوهلا و
ميسزات  وعلى مجيس   االضرا  ، تفضلها على قصر والتنقل على رماهلا ص مه  رياحها

حتسى جعلستين   ما كفساِك  ية  عها ةقال: "ا يا  املقيد  داطل ارسوار، ةلوي أن  معاو
. أما عبد القسادر بسن عمسر البغسدادي     (1)"علااك علوةاك؟ ا قي ب هلرت. ةليقت ب هلها

ةيةكر برواية عوانة )أن معاوية( بعسد مسا  عهسا، ازداد    ، (2) م(5311م/ 5316)ت
أميسل   حيث ما نعرةه من سياسة معاوية وحلمه، ومسا بها عاباك وإليها ميالك ولرمبا بلرت 

شراف معاوية املباشر على شسؤون ابنسه يزيسد، وهسةا مسا       تي من إإليه من طالل ما سي
يدعونا للقول ب نه كان يعيش إىل جان  أبيه، إن   يكن يرتدد ما بة قصر أبيسه وباديسة   

 أطواله.

                                                

حيسث ورد عنسدمس أن يزيسد كسان      553، ص5رن هةا ص: القلقاندي: مآثر ارناةسة، جسس  قا(1)
 مولود عند طالق أمه. 

يزيسد،   م(: قيد الاسريد مسن أطبسار   5666هس/ 166= ابن طولون، حممد بن علي الدماقي )ت
 16م( ص5113) 5حتقيق حممسد زيسنهي، حممسد عسزب، دار الصسيو  للناسر، القساهر ، ط       

 هكةا: ابن طولون: قيد الاريد، ص. وسياار له ةيما بعد
 .633 -636، ص1= البغدادي: طزانة، جس

 136م( ص5173) 5معاي بين أمية، دار الكتاب اجلديد، بسلوت، ط  ملناد، صالح الدين.= ا
 وسياار له ةيما بعد هكةا: املناد: معاي بين أمية، ص.

 .633، ص1البغدادي: طزانة، جس(2)
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ويروى أن ميسون كانت حامالك بيزيد عندما هارها معاوية: قسرأت ميسسون ص   
علسى أمهسا ةقالست هلسا: إن صسدقت      منامها ك ن قمراك خيرج من قلبها، ةقصت رؤياها 

كانست بات  هةا رغي طراةية بعأ مثل هةمس ارحاديث إال أنهسا   (1)ليباي  له باالالةة
  يكن ملعاوية مسن  ثر بالغ ص حيا  هةمس اجلماعة القريبة من عصر اجلاهلية، وُيةكر أنه أ

ي ميسون إال يزيد هةا وبنت أطرى تدعى )أمة املاارق أو رب املاسارق( ماتست وهس   
 .(2)صغل  العمر

ويقال إن يزيد نا  ص بادية أطواله بين كل ، وكان معاوية علسى اتصسال بابنسه،    
أن ميسون ص إحدى املرات كانت قد أطسةت ترجسل ابنهسا    ، (3)وجا  عند ابن عساكر

يزيد، ومعاوية وزوجته ة طته القرشية ينظران إليه، وهةا مما يرجح لنا أن معاوية كسان  
إىل جانس  الكسثل مسن اردلسة السيت سسي تي ص       اشراك على تربية ابنسه،  يارف إشراةاك مب

موضعها من السياق، وبالتسالي ةهسو يسرتدد مسا بسة الباديسة وقصسر أبيسه، تعلسي يزيسد           
وهسةا عائسد إىل تس ثل     –حيث سيةكر شعر يزيد الحقساك   – (4)الفصاحة، وقال الاعر

ل ، إقامة شبه دائمسة حتسى وةسا     البادية على حياته حيث بقي مقيماك م  أطواله بين ك
يزيسد با اهتمسام علمسي    وناس    (5)والدمس وكان يزيد يلب  كمالبسهي، ويتقلسد مثلسهي  

                                                

جسس، حتقيسق شسعي  اررنسؤوط، مؤسسسة الرسسالة،       16النبال ،  نظر: الةهيب: سل أعالمأ (1)
 سل، جس، ص. وسياار له ةيما بعد هكةا: الةهيب. 63، ص6م( جس5115) 5بلوت، ط

 .16= ابن طولون: قيد الاريد، ص

 .161، ص5، ق6البالبري: أنساب، جس(2)

 .615، ص51ابن عساكر: تاريخ دماق، جس(3)

 .553، ص5القلقاندي: مآثر الناةة، جس(4)

نظر: اليعقوبي، أمحد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وه  بن واضسح املعسروف بساليعقوبي    أ (5)
، 1م(، جسسس51 -جسسس، دار صسسادر، بسسلوت )؟ 1م(: تسساريخ اليعقسسوبي، 117هسسس/116)ت
 وسياار له ةيما بعد هكةا: اليعقوبي: تاريخ، جس، ص. 161ص

 .531 -535، ص6= الةهيب: سل، جس
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، هةا وقد دأب (1)وطاصة اللغوي منه ص عصرمس، حيث ي طة بناةعه ويلفظ الضار منه
االلفسسا  ارمويسسون علسسى إرسسسال أوالدهسسي إىل الباديسسة متريسسساك وتعليمسساك هلسسي البالغسسة، 

 ، وعن اجلو املوبو  بها، حيسث كسان  (2)عن زحام املدن صاحة والفروسية، وبعيداكوالف
يكسسبهي   االنتقال، وهةا (3)لألنفة ص املقام بهاالةباب والبعو  مما يدعو   ينتار بها

 علسهي يتيملسون ص أمسرهي رعايساهي ويلطفسون بهسي      وجيشيياك من ميزات الصسيرا ،  
 .(4)ويتكلمون ب لسنة شتى

النقيأ حيث القصر والرتف والرةسامس ناس  يزيسد ص هسةمس ارجسوا        وص اجلان 
، ةا  ةت  بكياك، وعاش مرةهاك حييطسه ةتيسان عصسرمس، ممسا     (5)ةيما بينهااملتناقظة مرتدداك 

الاساعر الستغليب    –. ةمسن جلسسائه ارططسل    (6)كان له أكرب ارثر ص هلومس واسستهتارمس 

                                                

 .13، ص5، ق6اب، جسالبالبري: أنس(1)

تاريخ العرب، نار دار غندور للطباعسة والناسر والتوزيس ، بسلوت،      أنظر: حتى، ةيلي . (2)
 وسياار له ةيما بعد هكةا: حيت، تاريخ العرب، ص. 163م( ص5176، )6ط

- Muir, Sir William: The Caliphate, its rise decline and fall with a new 

introduction by zeine N. zeine, Beirut, Kharats (1963). P. 320. 

 .731، ص55= هنري المن ، البادية، كلة املارق، جس

 .737، ص55هنري المن ، البادية، كلة املارق، جس(3)

االالةة، ترمجة مجيل معلى، دار اليقظسة   (Thomas Walker Arnold)آرنولد، توماس (4)
وسياسار لسه ةيمسا بعسد هكسةا:       56م( ص5163العربية للت ليف والرتمجة والنار، دماسق ) 

 آرنولد، االالةة، ص.

(5) Lammens: Califat de yazid, p. 29. 

م( 5166علي وبنومس، ملتسزم الطبس  والناسر دار املعسارف، القساهر ، )      أنظر: حسة، طه. (6)
 علي وبنومس، ص. وسياار له ةيما بعد هكةا: حسة. 161ص

حداث اليت سبقتها ومهدت هلسا ابتسدا  مسن ةتنسة عثمسان،      الدولة ارموية وار = العش، يوسف.
الدولسة   وسياسار لسه ةيمسا بعسد هكسةا: العسش.       571م( ص5136مطبعة جامعة دماسق: ) 

 ارموية، ص.
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جون والسةي صسار بفصساحته مسن     ويوحنا الدماقي، حفيد منصور بن سر –املاهور 
ةكان جليساك ليزيد صاحباك له بعد أبيه سرجون بسن منصسور والسةي    ، (1)أشهر الرجال

 كان مقرباك ملعاوية مستااراك له ص شؤونه.

هةا و  يكن يزيد بعيداك عن دراسة القرآن، والتمعن ةيه وحفظ الكثل منه وهةا 
الحقسة، حيسث خيستي كالمسه باقتباسسات      ما نلمسه عندمس ص الكثل من كالمه ص ةرتات 

وإن   خيسُل  ، (3)، وله ص رواية ارحاديث النبوية الاريفة بإسنادها ملن سبقه(2)قرآنية
 تصرةه من هلو واستهتار قد يصدر عنه، والةي سنعر  له ص ا ديث عن سل  يزيد.

 ثانيًا: سرية يزيد بن معاوية

إال أنه ولنباهتسه كانست لسه منزلسة     سل  يزيد بن معاوية سل  ةتى حدث السن، 
طاصة عند أبيه، حيث رهر منه بلرت وهو ةتى يب ، ةيةكر أنه وإب أمه تداعبه نظر إليسه  

 معاوية ةقال متمثالك: 
 إبا مات   تفلح مزينسة بعسدمس  "

 

 "ةنسسوطي عليسسه يسسا مسسزين التمائمسسا    
 

أما واهلل إنه "ةانطلق مياي ةاتبعته ة طته زوجة أبيه ببصرها ولعنته، ةقال معاوية: 
حيث كان أمحقاك ةطل  معاويسة إحضسار ولديسه    " –ولدمس منها  –الل من ابنرت عبد اهلل 

وس هلما أن يطلبا ما يريدان منه، ةطل  عبد اهلل منه كلباك، أما يزيسد ةقسال بعسد أن طسر      
ا مد هلل الةي بلغ أمل املؤمنة هةمس املسد ، وأرامس ص هسةا السرأي حساجيت أن     "ساجداك: 

قد لي العهد من بعدك، وتوليين املوسي، وتزيسد أهسل الاسام عاسر  لكسل رجسل ص       تع
عطا مس، وجتعل بلرت بافاعيت، وتفو  ريتام بين مجح وأيتسام بسين سسهي، وأيتسام بسين      

                                                

 .676، ص6، 6جربائيل جبور: يزيد بن معاوية، كلة ارحباث، ع(1)

 .611، ص6، 6جربائيل جبور: يزيد بن معاوية، كلة ارحباث، ع(2)

 .516، ص1ظر ص: اجلاحظ: البيان، جسنأ (3)
 .33، ص53= الطربي: تاريخ، جس
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: وريتام بين عدي؟ ةقال يزيد: رنهي حالفوا وانتقلسوا إىل  -أي معاوية  –عدي، ةقال 
ال يزال ص  ،إال نبوغاك من طفل ين   هةا ي يكن. ةل(1)"داري ةفعل له معاوية كل بلرت

سةاجة ارطفال، نرامس عارةاك ب مور الرجال، لكنه رغي بلرت رمبسا كسثلاك مسا يظهسر منسه      
أن يزيسد ص   "، جا  عند ابن عساكر:(2)طيااك ةينهامس معاوية إيامس ويصوبه الرأي والطريق

يعظه ةقال: يا بين أنسي   حداثته كان ي طة مآطة ارحداث، ة ح  به معاوية ة ح  أن
 منادك أبياتاك، ةت دب بها وأحفظها ة نادمس ناصياك: 

 نصبت نهاراك ص طالب السالأ"
 

 واصرب على هار ا بيس  القريس ِ   
 

   حتسسى إبا الليسسل أتسسى بالسسدجا

 اكتيلسست بسسالغمأ عسسة الرقيسس ِ  
 

   ةباشسسسر الليسسسل مبسسسا تاسسستهي

 ةإمنسسسسا الليسسسسل نهسسسسار ارريسسسس ِ   
 

 ناسسسكاك  بسسال ةاسسسقن حتسسسبه  
 

 قسسسد باشسسسر الليسسسل بسسس مر عايسسس  
 

 غطسسى عليسسه الليسسل اسسستارمس  
 

 ةبسسات ص أمسسنن وعسسيشن طصسسي ِ    
 

 ولسسسسة  ارمحسسسسق مكاسسسسوةٌة
 

 (3)"ريسس تاسسفي بهسسا كسسل عسسدون غ  
 

 من غل عنف، ب ن حيابه عنه كما حتا  العامة ليتدرج به حتى أنه كان يعةله 

                                                

 .17 -16نظر: ابن طولون: قيد الاريد، صأ (1)
= Lammens: Califat de Yazid, p. 35. 

املقدمسة، كتساب    .م(5636هسس/  131ابن طلدون، عبد الرمحن بن طلدون ا ضسرمي )ت (2)
لعاي والرببر ومن عاصرهي مسن بوي السسلطان   العرب وديون املبتدأ واالرب ص أيام العرب وا

اار له ةيمسا بعسد   ، وسي151، ص5اركرب، دار إحيا  الرتاث العربي، بلوت، )ب، ت( جس
 املقدمة، جس، ص. هكةا: ابن طلدون.

 .616، ث51قارن ص: ابن عساكر: تاريخ دماق، جس(3)
نصبت، والعسال بسدل   حيث اطتالف ارلفار ك نص  بدل أ 11لاريد، ص= ابن طولون، قيد  ا

 السال، ويسعى بدل تافي، ومري  بدل غري  وغلها.
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، إىل أن أصبح كفؤاك بهسوى أبيسه،   (1)جدياك باإلقالع عن طياه والوصول به إىل ما يريد
ةتسوص   (2)ة غزامس أبومس القسطنطينية ص خنبة من الصسيابة، ةوصسل أسسوارها، وضسربها    

ارنصاري وقد دةن إىل جان  أسوارها، ة راد الروم نسبش قسربمس،   أبي أيوب الصيابي 
ن ، على ما كان مس (3)ةهددهي يزيد مما أدى بالروم، أن يصبح قرب أبي أيوب مزاراك هلي

ان تفاصيل هةمس ا ملة واليت سنوردها بالتفصيل ةيما بعد، وهةا إىل جان  أن يزيد كس 
، ص الوقست السةي أورد بسه املسؤرطة     (4)مر عليهي حيج بالناس ص بعأ السنوات مت

، غسل مثبتسة   متاسايعة ومتاسيعة   كثلاك من ارحاديسث ص بم يزيسد معظمهسا موضسوعة    
 .(5)وغلمس ومتصلة السند وطاصة عند ابن عساكر

ةلي يكن يزيد بالرجل الضعيف ةقسد وقسف ص وجسه دهسا  الدولسة اإلسسالمية ص       
عهدمس، وحاجاهي الدليل والربهان وإن كان منه شد  ص بعأ ارحيان، ةلوى عند أمحد 

، أنه وق  تهاجي بة عبد الرمحن بن ا كي (6) م(161هس/611بن حممد بن عبد ربه )ت
ري، وكان ارنصاري قد استعلى علسى ابسن عبسد ا كسي     وعبد الرمحن بن حسان ارنصا

د له هةا على ارططل، غياث بسن  ةبن جعيل هاا  ارنصار عامة، ةطل  يزيد من كع  
. ةواةقه ارططل علسى هاسائهي بعسد أن أمنسه     (7) م(731هس/13غوث التغليب )ت حنو 

 يزيد، ةقال ارططل:

                                                

م(: احملاسن واملسساو،، دار صسادر للطباعسة    165هس/ 613البيهقي، إبراهيي بن حممد )ت (1)
وسياسار لسه ةيمسا بعسد      561م( ص5133والنار، دار بلوت للطباعة والناسر، بسلوت، )  

 هكةا: البيهقي: احملاسن، ص.

 .153، ص57: ارغاني، جسارصفهاني (2)

 .616، ص6نظر: ابن سعد: الطبقات، جسأ (3)
 .16، ص6= املسعودي: مروج، جس

 .155ابن طياط: تاريخ، ص (4)

 .61ابن طولون: قيد  الاريد، ص (5)

 .561 -567، ص3ابن عبد ربه: العقد الاريد، جس(6)

 .551، ص56قارن ص ارصفهاني: ارغاني، جس (7)
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 بهبت قسريش باملكسارم كلسها    "
 

 ارنصسسسارواللسسسؤم حتسسست عمسسسائي  
 

 قوم إبا حضر العصل رأيستهي 
 

 محسسسسراك عيسسسسونهي مسسسسن املسسسسسطار 
 

 وإبا نسبت إىل الفريعسة طلتسه   
 

 كسسساجليش بسسسة محسسسارمس ومحسسسار    
 

 ةدعوا املكارم لستي من أهلها 
 

 (1)"وطسسةوا مسسساحيكي بسسين الناسسار 
 

 :  (2)ةاا  النعمان بن بال ارنصاري وقومه على معاوية وأطربمس النعمان قائالك
 معاوي ال ُتعطينا ا ق تعرتف"

 

 لسسي ارزد مسسسدوالك عليهسسا العمسسائي 
 

 أياسستمنا عبسسد  ارراقسسي ضسسلة
 

 ةمابا السةي جتسدي عليسرت ارراقسيُ     
 

 ةما لي ثس ر دون قطس  لسسانه   
 

 ةسسدونرت مسسن ترضسسيه عنسسه السسدراهُي 
 

ة عطاهي معاوية لسانه إال إبا كسان قسد اسستوهبه يزيسد ويقسال إنسه دس ليزيسد        
أن معاوية يطل  ليزيد استيهابه رن يزيد كان قد  –وال أرجح  –، ةاستوهبه ليستوهبه

 :(3)أمنه من قبل، ةقال يزيد بعد أن يفا ارططل

 =                                                

، قسرأمس  1م(: طبقات ةيول الاعرا ، جس166هس/ 165بن سالم اجلميي )ت= ابن سالم، حممد
 631 -635، ص5م(، جسس 5176وشرحه حممود حممسد شساكر، مطبعسة املسدني، القساهر ، )     

ياار له ةيما بعد هكةا: ابسن  ةيةكر ص سل  ارططل أنه شاعر نصراني لسانه لسان ثور، وس
 طبقات الاعرا ، جس، ص. سالم.

الاسعر   م(.111هسس/ 173بسن قتيبسة السدينوري )ت   ابو حممد عبد اهلل بسن مسسلي   ابن قتيبة،  (1)
، 5م( جسس 5116جس، حتقيق وشسرح أمحسد حممسد شساكر، دار املعسارف، القساهر  )      1والاعرا ، 

 الاعر، جس، ص. ار له ةيما بعد مس كةا: ابن قتيبة.وسيا 616 -616ص

جسس، عارضسه ب صسوله    63كامسل،  م(: ال111هس/ 116املربد، ابو العباس حممد بن يزيد )ت (2)
، 5وعلق عليه حممد أبو الفضل إبراهيي، دار نهضة مصر للطب  والنار، القساهر  )ب. ت( جسس  

 .وسياار له ةيما بعد هكةا: املربد: الكامل، جس، ص 571 -571ص

م(: ارطبسار املوةقيسات، حتقيسق سسامي مكسي      131هس/163كار، الزبل بن بكار )تابن ب(3)
، وسياار له ةيما بعسد هكسةا: ابسن بكسار:     111م( ص5171لعاني، بغداد )العاني، مطبعة ا

 ارطبار، ص.



- 71 - 

 دعا ارططل امللهوف بالار دعو ك "
 

 ةسسس ي كيسسس  كنسسست ملسسسا دعانيسسسا  
 

 ةفرج عنه ماهد القوم ماهدي
 

 "وألسسسسنة الواشسسسة عنسسسه لسسسسانياك   
 

يا أمل املؤمنة، هاوني وبكروك، ةاعلت له "ةقال:  ثي دطل يزيد على معاوية
 (1)"بمترت وبميت على أن رد  عين! ةقال معاوية للنعمان: ال سبيل إىل بمسة أبسي طالسد   

بهاائسه ارنصسار بلسسان     –وهةمس رمبا مسن املآطسة الرئيسسة السيت أطسةت علسى يزيسد        
 .-ارططل

لعصسبية والسيت متتسد    وار اولكن رغي هةا، ألسسنا ص هسةمس الفسرت  ص دور مسن أد    
ىل العصر اجلاهلي، هةا إىل جان  أن عبد الرمحن بن حسان ارنصاري هسةا  جبةورها إ

ىل قتله، إال أن معاوية حلي بقسدر  ت معاوية )رملة( ةدعا يزيد أبامس إكان قد تاب  ب ط
، وبعد هسةا املوقسف موقسف يزيسد مسن ارنصسار ومس         (2)ما يتطل  املوقف من حلي

 :(3)بكالم ارططل حيث يقول إيامسثل لنا ارططل، طل من مي
 وإني غدا  استعربت أم مالسرت  " 

 

 لسسرا ن مسسن السسسلطان  أن يتهسسددا   

 

 ولوال يزيد ابن امللسوك وسسعيه  
 

 جتللسست جسسدباراك مسسن الاسسر  أنكسسدا  
 

 ةكي أنقةتين من ططوب حباله
 

 وطرسا  لو ُيرمسى بهسا الفيسل بلسدا     
 

 وداةسس  عسسين يسسوم جلسسق غمسسرٌ 
 

 يين السسسسالف املسسسربداوهمسسسا ينسسسس 
 

 وبسسات يفيسساك ص دماسسق  يسسة    
 

 "إبا هسسي   يسسُني السسسليي ة قصسسداك..   
 

                                                

 .636 -636، ص5ابن سالم: طبقات الاعرا ، جس(1)

 .56، ص5، ق6نظر: البالبري: أنساب، جسأ (2)
 .561 -561، ص3=  ابن عبد ربه: العقد الفريد، جس

 .111 -117، ص5= املربد: الكامل، جس

 . 531 -531، ص56فهاني: ارغاني، جسقارن ص: ارص (3)
 .633 -636، ص5= ابن سالم: طبقات الاعرا ، جس



- 71 - 

 :(1)بلرت عند طالةة يزيد قائالك ةكرثي يعيد ةي
 أمسسا يزيسسد ةسسإني لسسست ناسسسيه "

 

 مليسودُ  (2)حتى يغيسبين ص السرم    
 

 (3)هسسل تسسبلغين يزيسسد معامسسة 
 

 (4)ك نهسسا صسسخرٌ  صسسما  صسسيخوُد 
 

 ويقول:
 صسابين  أزيد ابن اإلمسام  ةلوال ي

 

 "قسسسسوارع جينيهسسسسا علسسسسى لسسسسساني 
 

حلمه إب تتصورمس ةتسى قويساك، با   ومعاوية ص  وقد تكررت مواقف يزيد ص شدته،
ةلوى أن معاوية قد بعث رنصاري مخسمائة دينار، ةردها هةا م  ابنه،  ،  ص نفسهعز

رب ةس مرمس معاويسة أن   ىل معاوية وأطربمس االس بضرب وجه معاوية بها ةاا  الصيب إوأمرمس 
وعساد  يفعل ما أمرمس به أبومس، إال أن الصيب رةأ وطال من نفسه ةضاعفها له معاوية 

لقد أةرطت ص ا لي حتى طفت أن يعد بلرت  "بها الصيب إىل املدينة ةغض  يزيد قائالك:
منرت ضعفاك وجبناك، ةقال معاوية: أي بين، أنسه ال يكسون مس  ا لسي ندامسة وال مةلسة،       

 كان لكل هةا أثر بارز ةيما بعد على سلوك يزيدورمبا  (5)"ا نرت ودعين لرأييةامأ ل
 .م  رعيته

 ،  ةكان ططيباك (6)ةكان مااركاك أبامس ص سياسته، با مزايا خمتلفن يزيد أةلوى 

                                                

م( 5173ابن حبي : شعر ارططل؟ جس حتقيق ةخر الدين قباو ، دار ارصمعي، حل ، ) (1)
 شعر ارططل، جس، ص. .وسياار له ةيما بعد هكةا: ابن حبي  111، 11، 17، ص5جس

 در.الرم  هو القرب كما ص املص(2)

 معامه: الصالبة والاد  كما ص املصدر.(3)

 صخرا  صيخود: بات شد  ال يعمل ةيها ا ديد كما ص املصدر باته.(4)

 م(.5631هسس/ 731ف بسابن الطقطقسا( )ت   ابن الطقطقا، حممد بن علي بسن طباطبسا )املعسرو   (5)
، 536م( ص5133الفخسري ص ا داب السسلطانية والسسدول اإلسسالمية، دار صسادر، بسسلوت )    

 ابن الطقطقا: الفخري، ص.وسياار له ةيما بعد هكةا: 
(6) Lammens: Califate de Yazid, p. 34. 
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 ،(1)ارشسدق مفوهاك، حيث تكلي االطبا  ص حضر  معاوية ةقال: ررمينهي باالطيس   
وهسةا   (2)"قي يا يزيد ةتكلي ف الفصاحة واملنارر  ، ةقال :"وكان يزيد كما بكرنا قد أل

ىل معاوية ممتناك مبا حققسه  أبيه، وقد جا  دماق إ مما يظهر لنا مما رد  به يزيد على زياد بن
ال  ثقيسف  لين ةعلت بلرت، لقد نقلناك مسن و ": (3)له ص العراق، ةوقف يزيد راداك عليه

ن، ومن القلي إىل املنابر! وما أمكنرت ما اعتسدت  بي سفياإىل عز قريش، ومن عبيد إىل أ
ةتكرر موقف يزيسد ص رةضسه    "،زنادي برت (4)به إال بنا، ةقال معاوية: حسبرت، وريت

 استلياق زياد بنس  أبيه، لي  هو وحدمس، وإمنا كثل من أةراد البيت ارموي، الوةهي
 د املتنسامي ص بلسرت  مجيعا بسان يبساي  لزيساد بدهائسه ،بعسد معاويسة باالالةسة لنفسوب زيسا         

والةي سيةكر الحقاك  –، وهةا رمبا ما جعل زياداك يقف موقفه من بيعه يزيد (5)الوقت
 إن شا  اهلل. –

                                                

ق: ارشدق: الادق هو جان  الفي، وارشدق، العريأ الواس  الادق، وططيس  أشسد   "(1)
 نظر:" أانكيد ص ططبته، متفوهاك بي بي

 م(.5655هسس/  755ثي املصري )تةريقي ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي ارنصاري اإل -
م، حتقيق يوسف طياط، نديي مرعاسلي، دار لسسان العسرب، بسلوت     6لسان العرب احملي ، 

 لسان العرب، م، ص. وسياار ةيما بعد هكةا: ابن منظور. 116، ص1)ب، ت( م
 .511، ص5جلاحظ: البيان، جسا (2)

السسوزرا   م(.161 هسسس/665 حممسسد بسسن عبسسدوس )تبسسو عبسسد اهللأنظسسر: اجلهاسسياري، أ (3)
سقا، إبراهيي اربياري، عبد ا فيظ شليب، مطبعة مصطفى البابي والكتاب، حتقيق مصطفى ال

وسياسسار لسسه ةيمسسا بعسسد هكسسةا:    11 -17م( ص5116) 5ا لسسيب وأوالدمس، القسساهر ، ط 
 اجلهاياري: الوزرا ، ص.

 )حيث بعأ من االطتالف(. 616، ص51ابن عساكر: تاريخ دماق، جس -

يت: الورى، قيح ص اجلوف، والواري هو ا لايي السمة، ووريت الزند: إبا حصسل  ور" (4)
 نظر:ه وأصاب ثقبه" أما طلب

 .153، ص6ابن منظور: لسان العرب، م -

 .156، ص6نظر: الطربي، تاريخ، جسأ (5)
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أن عبد اهلل بن عباس وةسد  ، (1)ةيةكر ،ص شبابه، ي طة عن أبيهكان يزيد حليماك 
راد يزيد ةس   ة تامسيزيد ابنه أن ي تيه، على معاوية بعد وةا  ا سن بن علي، ة مر معاوية 

إمنا أجل  كل  املعزي ال املهين، ثي بكسر  ن يرة  كلسه ة بى يزيد قائالك: "ابن عباس أ
اهلل أجسرك، وأحسسن   با حممد أوس  رمحة، وأةسيها، وأعظسي  أا سن ةقال: رحي اهلل 

عزاك وعوضرت من مصابرت... ةلما نهأ يزيد من عندمس، قال ابن عبساس: إبا بهس    
 ، ثي متثل:(2)اسحرب به  حلما  الن بنو

 معا  عن العورا  ال ينطقونها
 

 (3)"واصل وراثات ا لسوم اروائسل   
 

، عارةساك بالسسل، دارسساك هلسا     (4)وإىل جان  حلي يزيد ةقد كسان سسري  البديهسة   
هسس/  776وطاصة سل الصيابة ارولة، وهةا ما روامس لنا عماد السدين بسن كسثل )ت   

يف يفعل إبا ولَي؟ قال: كنست واهلل يسا ابسيت    ل يزيد ك"من أن معاوية س  (5) م(5671
 . وإبا قال ةهو بليغ ةصيح القول، ةوصف أنه من "عامالك ةيهي عمل عمر بن االطاب..

 =                                                

 .563، 556ةلهوزن: الدولة العربية، ص  -

 .111 -111، ص1ابن كثل: البداية، جس(1)

 .61، ص5، ق6البري، أنسابس، جسنظر: البأ (2)
أطبار الدولة العباسية وةيسه أطبسار العبساس وولسدمس،      م(.1هس/6كهول املؤلف )ت القرن  -    

حتقيق عبد العزيز الدوري، عبد اجلبسار املطلسيب، دار الطليعسة للطباعسة والناسر، دار صسادر،       
 ولة العباسية، ص.، وسياار له ةيما بعد هكةا: كهول: أطبار الد66م( ص5175بلوت )

 .616، ص51قارن: ابن عساكر: تاريخ دماق، جس ( 3)
 .111، ص1ابن كثل: البداية، جس  -
 .63ابن طولون: قيد الاريد، ص  -

 .6، ص1،/ ق6البالبري: أنساب، جس (4)

 .111، ص1ابن كثل: البداية، جس (5)
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 :(2)، ولنا ص بالغته قوله راداك على عبد  اهلل بن الزبل ص حضر  معاوية(1)أبلغ الناس
 بعسسدن لغسسش صسسدر"عااسست ة 

 

 وأهسسسسل بو النميمسسسسة أن ُيسسسسةما    
 

 و يا ابن السزبل رللست يومساك   ول
 

 "علينسسسا قسسسادراك   ُتبسسسق عظمسسساك...   
 

 :  (3)ومن شعرمس ص حصن املرق 
 طرقترت زين  والركاب مناطسةٌ "

 

 جبنسسوب طبسست والنسسدى يتصسسب ُ    
 

 بثنيسسة العلمسسة وهنسساك بعسسدما   
 

 طفسسق السسسم اكا وجاورتسسه العقسسرُب 
 

 ةتييسسسسة وسسسسسالمة الياهلسسسسا  
 

 ومسس  التييسسة والسسسالمة مرحسس ُ    
 

 ني اهتديت ومن هداك وبيننسا إ
 

 ةلسسسسٌج نقلسسسسة مسسسسنعج باملرقسسسس ُ  
 

 

 وزعمت أهلرت مينعونسرت رغبسة   
 

 (4)"عين ةس هلي بسي أرسنأ وأرغس ُ     
 

 ومن شعرمس باملاطرون ةيقول، حيث البالغة والفصاحة والنباهة املبكر :
 أَب هسسسسسةا اهلسسسسسي ةاكتنعسسسسسا"

 

 وأتسسسسسسسر  النسسسسسسسوم ةامتنعسسسسسسسا  
 

 جالسسسسسساك للسسسسسناي أرقبهسسسسسا
 

 كوكسسسسس  طلعسسسسساةسسسسسإبا مسسسسسا  
 

 صسسسسار حتسسسسى أنسسسسين ال أرى
 

 أنسسسسسه بسسسسسالغور قسسسسسد وقعسسسسسا   
 

                                                

 .666، 656، ص5اجلاحظ: البيان، جس (1)

 .33العباسية، صكهول: أطبار الدولة  (2)

الواقعة  –حصن املرق ، قلعة حصينة تارف على ساحل حبر الاام، وعلى مدينة بلنياس " (3)
وص القلعة حصن كان قد عمرمس املسسلمون، وموقعسه    –قرب مدينة محص على ساحل البير 
 نظر: " أا ن على ساحل طليج اإلسكندرونة

 . 531، ص6، جس611، ص5ياقوت: معاي البلدان، جس -   

 .531، ص6ياقوت: معاي البلدان، جس (4)
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 وهلسسسسسسسسا باملسسسسسسسساطرون إبا  
 

 أكسسسسل النمسسسسل السسسسةي مجعسسسسا    
 

 طرةسسسسسٌة حتسسسسسى ارتبعسسسسست  
 

 سسسسسسكنت مسسسسسن جلسسسسسق بيعسسسسسا 
 

 

 ص قبسسسساب حسسسسول َدسسسسسكر   
 

 (1)"بينهسسسسا الزيتسسسسون قسسسسد ينعسسسسا 
 

أن معاويسة سسال   " (2) م(111هسس/ 171ويروي لنا أمحد بن حييى السبالبري )ت 
ماك: ما أعا  ارشيا ؟ ةقال يزيد: أعا  ارشيا  هةا السياب الراكد بة السما  يو

" كثلا ما عرف عنسه  وارر  ال يدعمه شي  من حتته، وال هو منوط باي  من ةوقه..
 .التفكر والت مل، وإن غل  عليه هةا ص طياله الاعري 

صسالة ص  أ ها هو يزيسد ص حداثتسه، ةتسى عهسدمس،  سح، لبيس  ص  تعاملسه، بو       
 مؤمن بالقدر، حيث يقول وقد احتضرت معاوية الوةا :، (3)نفسه
 بسو لو ةات شي  ُيسرى لفسات أ  "

 

 حيسسسسسان ال عسسسسساجز وال وكسسسسسُل 
 

 

 ا سسول القلسس  ارريسس  ولسسن  
 

 (4)"يسسسسسدة  زو  املنيسسسسسة ا يسسسسسُل 
 

                                                

 .676، ص5قارن ص: املربد: الكامل، جس (1)
 .61، ص6ياقوت: معاي البلدان، جس -    
م( 5116هسس/  5666، سسنة ) 5شعر يزيد بن معاويسة، كلسة الزهسرا ، م    أمحد تيمور باشا. -    

شسعر يزيسد بسن     تيمسور. ار له ةيما بعد هكةا: أمحد وسيا 636املطبعة السلفية، بلوت، ص
 معاوية، كلة الزهرا ، م، ص.

 .31، ص5، ق6نظر: البالبري: أنساب، جسأ (2)
حتقيسق إبسراهيي الكيالنسي، مكتبسة أطلس  ومطبعسة        ،جسس 6التوحيدي: البصائر والسةطائر،   -   

وسياار له ةيما بعد هكسةا: التوحيسدي: البصسائر،     66، ص5م( جس5136االناا ، دماق )
 جس، ص.

 .636 -636بن بكار: ارطبار، صا  (3)

 .155، ص57ارصفهاني: ارغاني، جس  (4)
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 بعأ الطبساع  مسن النقسائأ، وهسةمس هيس     ولكن إبا كان ليزيد كل بلسرت ةلسي خيسلُ   
ولكن وبنظرتنا املتوازنة، جيس    ، خمطية ص أحيان أطرى،، مصيبة حيناك صهاص نقائ البارية

كلسهي باسر، يصسيبون     –حتى الصيابة اروائسل   –أن ال يغي  عن بالنا أن هةا وهؤال  
وخيطيون يعطون، وي طةون، وضعوا أنفسهي ص طدمة ارمة والعقيد ، لتيقيق ارةضسل  

إجيابساك   مسنهي  لسةا كسان يزيسد    لألمة امتيانا ، ةكانت الفنت جلماعات الاعوب اإلسالمية،
 وسلباك ص أمرمس.

ال  –ص اجلان  السسليب منهسا وطاصسة ةيمسا قبسل طالةتسه        –تكاد تكون سلته 
موض  اتفساق معظسي املصسادر التارخييسة واردبيسة       نورف أنفسنا ص الدةاع له أو ضدمس

كسان   أنسه  (1)وهسي  منه، وإن بالغ البعأ ص طعنه والنيل والفقهية، واجلغراةية كةلرت
، (3)بالطنابل ، وكةلرت لبسه ا رير، وضربه(2)ويعتين بالقرود والفهوديارب االمر، 

خمموراك ةيقول وقد طرجت الصائفة لغزو القسسطنطينية وهسو مقسيي     ورد بالتغينحيث 
 :(4)بدير مران

                                                

(1) Lammens: Califat de Yazid, p. 29. 

 .117 -113، ص1نظر: ابن كثل: البداية، جسأ (2)
هسس/  166املقريزي: تقي الدين أبو حممد أمحد بسن علسي بسن عبسد القسادر بسن حممسد )ت        -     

بة بين أمية وبين هاشي، حتقيسق حسسة مسؤن ، ناسر دار     م(: النزاع والتخاصي ةيما 5665
وسياار له ةيما بعد هكةا: املقريزي: النزاع والتخاصي،  65م( ص5116املعارف، القاهر  )

 ص.
شسرح   م(.5167هسس/  366ا ديد املدائين )تبي ا ديد، عبد ا ميد بن أبي أنظر: ابن أ (3)

: 663، ص5م( جسس 5136يسا ، بسلوت )  جس، حتقيق حسن متسيي، مكتبسة ا   6نهج البالغة، 
 شرح، جس، ص. وسياار له ةيما بعد هكةا: ابن أبي ا ديد.

 .61، ص3البغدادي: طزانة، جس -    

ملسون،   ديرمران: دير بالقرب من دماق، يق  على تل، بنا مس من اجلص، وةرشسه بسالط   "  (4)
 نظر:" أوهو دير كبل وةيه رهبان كثل ، وحتيطه ارشاار
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 ةما أبالي الةي القست جيوشسهي  "
 

ِحمسسى ومسسن  مسسن  (1)بالغةقةونسسة 
 (2)"مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسومن

 

 :(3)إىل جان  تغنيه باجلواري هةا
"وهلسسسسسسسسا باملسسسسسسسساطرون إبا   
 

 أكسسسسل النمسسسسل السسسسةي مجعسسسسا    
 

(5)حتسسسى رُبعسسست (4)طرةسسسة  
 

بيعسسسسا (6)سسسسسكنت مسسسسن جلسسسسق   
 

 ص قبسسسساب حسسسسول دسسسسسكر   
 

"حوهلسسسسا الزيتسسسسون قسسسسد ينعسسسسا      
 

 :(7)أما القرد ةيقال أن يزيد كان منادماك له، ويقول ةيه وقد  امس أبا قي 
 سبقت بسه  ةمن بلغ القرد الةي "

 

 جيسسسساد أمسسسسل املسسسسؤمنة أتسسسسانُ   
 

 تعلق أبا قسي  بهسا إن أطعستين   
 

 "ةلسسي  عليهسسا إن هلكسست ضسسمانُ   
 

 =                                                

 .666، ص1اقوت: معاي البلدان، جسي -   

الغةقةونة: هو اسي جام  للثغسر السةي منسه املصيصسة وطرسسوس وغلهسا، وتقس  ا ن        " (1)
 نظر:" أجنوب غرب طليج اإلسكندرونة

  .511، ص6ياقوت: معاي البلدان، جس -   

 .563 -511نس ، ص أنظر: الزبلي. (2)
 .11، ص6نهاية اررب، جس النويري. -   

 .616، ص5الكامل، جس ارن: املربد.ق  (3)
 . 61، ص6معاي البلدان، جس ياقوت. -  

 ."طرةة: جين الفاكهة كما ص املصدر" (4)

 ."ربعت: دطلت ص الربي  كما ص املصدر"(5)

 ."جلق: قرية من قرى دماق، مشال شرقها كما ص املصدر" (6)

 .33، ص6ا يوان، جس قارن: اجلاحظ. (7)
أن هةا القسرد كسان حيمسل علسى أتسان       )حيث يروى 31 -37، ص6وج، جسدي. مراملسعو -  

 ."يام سابقاك، وكان يلبسه ا رير والقنسو وحاية تعدله، ةاا  القرد ص بعأ ار
 .663ارطبار، ص ابن بكار. -
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 .(2)عل حد قوهلي واجملون، (1)وإىل جان  كل بلرت وصف يزيد باالالعة

من أناس وأقسالم ورفست أنفسسها    ةيما ُبكر من سلوك يزيد، ال أستبعد تصورمس 
مل نا  مرةهاك، متنقالك ةيما بسة الباديسة وا اضسر     لي  إىل هةمس الصور  رو للنيل منه

أن يزيد قد ريأ اإلسا   وا قد، ةيةكر ةكثل من هةمس ارشيا ، رمبا بولغ ةيها بقصد 
، ولكن هةا على غل ما يفهي ةقد كسان هسدةاك لسه بهوايتسه ص صسيدمس،      (3)ودجن الفهد

قسو  الفهسد وصسعوبة     س لةلرت الوقت، طاصة إبا تصورنا حيث داللة الاااعة والب
، (5)ن املؤرطة تكلموا عن أعمال الصيد، ونسوادر يزيسد ص هسةا اجملسال    أو (4)تدجينه

وهةا ةيما يتعلق كسةلرت بالصسقور وغلهسا مسن ا يوانسات ص بلسرت الوقست، والسيت         
ص  –، أمسا ةيمسا يسةكر    (6)تستخدم تسلية ص املااهد  كالنطاح بة الكبساش والسدباب  

 .(7)-ةال أرجح بلرت واهلل أعلي  –قرد  عضته  سب  موت يزيد عن أن

، وهةا (8)وةيما يتعلق بالغنا ، ةقد كان يزيد  اعاك الغنا  االنفرادي االاص به
رمبا كان السمة البارز  لتلرت الفرت  حيث وصل ا د أن انتار الغنا  ص مكة واملدينسة،  

ينوري ، وجسسسا  عنسسسد ابسسسن قتيبسسسة السسسد(9)واسسسستعملت املالهسسسي باسسستى أشسسسكاهلا

                                                

 .53اجلاحظ: راي اجلاحظ ص معاوية وارموية، ص (1)

 .61، ص5التوحيدي: البصائر، جس ( 2)

 .517نس ، صالزبلي:  (3)

(4) Encyc: Vol. 2, p. 739. 
(5) Encyc: Vol. 2, p. 1152. 

 .165، ص16ارصفهاني: ارغاني، جس (6)
 .63ابن طولون: قيد الاريد، ص (7)

 .561، ص1اجلاحظ: رسائل، جس (8)

حتقيسق ولسيي ملسورد، بسلوت، دار الكتساب اجلديسد        ،اليعقوبي: مااكلة النساس لزمسانهي   (9)
 ياار له ةيما بعد هكةا: اليعقوبي: مااكلة الناس، ص.، وس51م( ص5131)
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ويروي أبسو   "عمروون طاصون كمسلي بن "أنه كان ليزيد مغن (1) م(111هس/173)ت
 –ا ه ناة   –، أن  موىل لعبد اهلل ابن جعفر (2) م(133هس/663الفرج ارصفهاني )

قد أتى م  ابن جعفر إىل معاوية ةاستدعامس يزيسد ليغنيسه ةكسرمس يزيسد أن يعلسي معاويسة       
  ما   يستط  محله من االز والوشي، وأعطامس مخسسمائة  ب مرهما ة تى يزيد وغنامس، ةخل

ثي علي معاوية ب مرمس، ةاا  إليه ةتمار  يزيد وقال ربيه: صسدعت ةرجسوت،    ،دينار
نصرف، ثي تكرر إتيان ناة  ليزيسد، ةكسان   سكن عين بصوت هةا ةتبسي معاوية وأأن ي

 خيل  عليه وعلى ابن جعفر، ةغنامس مر  قائالك: 
 ما هسل رأيتمسا  طليلي ةيما عات"

 

  "قتسسيالك بكسسى  مسسن حسسِ  قاتلسسه قبلسسي 
 

ويقال إنه كان ليزيد شس ن   ة عادها ثالثاك ليعطيه يزيد كل ما طلبه ص بلرت اليوم.
وجسا   ، (3)كبل ص اجلواري ةلرمبا وصل به ا د تفضيلها على زوجته، والدطول ةيها

لعبد اهلل بن جعفر بن أنه كانت " (4)م(165هس/613عند إبراهيي بن حممد البيهقي )ت
جارية مغنية، يقال هلا )ُعمار ( ةوةسد بهسا علسى معاويسة      –السابق الةكر  –ابي طال  

وهةا ما يؤيد وجهة نظرنا السابقة، مسن   "ةزارمس يزيد وهي عندمس ةسم  غنا ها ووق  بها
 .بن أبي طال  أن الغنا  قد انتار ص املدينة، حيث كان يقيي عبد اهلل بن جعفر

ن نتسا ل هل كان يزيد هو ارول والوحيد الةي  س  الغنسا ، واشستغل    ولنا أ
!!، ةاالليفسة معاويسة كسان قسد حبس       (5)باللهو ص بلرت الوقت كما يتصسورمس السبعأ  

                                                

م( 5176، اهليية املصسرية العامسة للكتساب، القساهر  )    1جس ص 6ابن قتيبة: عيون ارطبار،  (1)
 ، وسياار له ةيما بعد هكةا: ابن قتيبة: عيون ارطبار، جس، ص.156، ص1جس

 .566 -561، ص1ارصفهاني: ارغاني، جس (2)

 .1-5، ص1، ق6اب، جسأنس البالبري: (3)

 .567البيهقي: احملاسن، ص (4)

 .71، ص5اجلوهر الثمة، جس ابن دقماق. (5)
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أصبح قال ليزيد: مسن     عند يزيد، يوماك مغنياك أعابه غنا مس، ةلما "الغنا ، ويقال إنه 
 ، ويروى لنا ابسن أبسي ا ديسد   (1)"لعطا مغنيرت؟ قال: سائ  طاثر، قال: ة كثر له من ا

أن معاوية رم ابنه على  اع الغنا ، ةقال له يزيد: " (2) م(5167هس/366)ت بتايعه
أن أبا  – تاهد على بلرت ابنه عبد اهلل بصدقهواس –واهلل لقد حدثين عمرو بن العاص 

جارييت عبد سفيان كان خيل  على املغين الفاضل واملضاعف من ثيابه، ولقد حدثين أن 
اهلل بن جدعان، غنتامس يوماك ةاطربتامس، ةاعل خيلس  أثوابسه ثوبساك ثوبساك حتسى جتسرد جتسرد        
العل.. ةنهرمس معاوية، ونفامس بلرت باكراك أن بلرت ُبكر للطعن ص أبي سسفيان، وارغسرار   

 .من قبل طصومه وطصوم أبيه ص شخص يزيد

 أول من هلى ص هةمس ولكن مهما يكن من أمر ةلي يكن يزيد أول من   ، وال
الدور الكبل ص حياته  –كما بكر سابقاك  –ا داثة من سنه، أما االمر ةكان لنا   يزيد 

 :(3)ةيما بعد ةيقال أنه شرب االمر وتغنى بها قائالك
 أقول لصي  ضمت الك س مشلهي "

 

 دعسسسى صسسسبابات اهلسسسوى متسسسزعُي  وأ 
 

                                                

 .66، ص7الفريد، جس دالعق قارن ص: ابن عبد ربه. (1)
م(: عيون ارطبار وةنون ا ثسار، حتقيسق   5631هس/ 171ادري  القرشي، عماد الدين )ت -   

 16م( ص5176اعة والنار والتوزي ، بسلوت ) وتقديي مصطفى غال ، دار ارندل  للطب
 وسياار له ةيما بعد هكةا: ادري  القرشي: عيون ارطبار، ص.

جسس ص  1رغبة ارمل من كتاب الكامل،  م(.5165هس/ 5661املرصفي، سيد بن علي )ت  -   
وسياسار لسه ةيمسا بعسد هكسةا:       51، ص3م(، جسس 5131) 1، مكتبة دار البيان، بغداد، ط6

 رغبة ارمل، جس، ص.املرصفي: 

 .116، ص6بي ا ديد: شرح، جسابن أ (2)

 .67قارن ص: ابن طولون: قيد الاريد، ص (3)
أطبسار   م(.5353هسس/  5351أمحد الدماسقي )ت   القرماني: أبو العباس أمحد بن يوسف بن -

ياسار لسه   وس 565 -563الدول وآثار ارول ص التاريخ، عا  الكت ، بلوت )ب، ت( ص
 أطبار الدول، ص. هكةا: القرماني. ةيما بعد
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 طسسةوا بنصسسي   مسسن نعسسيين ولسسة   
 

 "دى يتصسسسرُمةكسسسل وإن طسسسال املسسس   
 

نه بسب  بلرت وشهواته وصل به ا د على ترك بعأ الصسلوات ةقيسل   ويقال أ
 :(1)ةيه

 لسسست منسسا ولسسي  طالسسرت منسسا"
 

 "يسسا ُمضسسي  الصسسلوات بالاسسهوات   
 

وال يستبعد من سل  يزيد مسا بكسر، ولكسن لسي  بتلسرت الدرجسة السيت ترويهسا         
 .ظاهر للعيان ص أطرىوالتيامل ال املصادر املتايعة بانقطاع إسناد كثل منها

 ثالثًا: مكانة يزيد بن معاوية: 

كانت ليزيد مكانة طاصة ص الدولة، على عهد أبيه عند أبيه من جهة، والعصبية 
 –كما مت شسرحه سسابقاك    –رطواله من جهة أطرى، هةا رغي مما ططى عليه ص سلته 

مبكانة يزيسد وهسو   ةرغي الغمو  ص بعأ ارحاديث وطراةيتها إىل حد ما، ةقد تنبئ 
 ، ب نه سيكون با ش ن ةيما بعد.(2)ص بطن أمه

ةهو من أحفاد عبد مناف ةاصسله رميسة أه هاشسي السةين كانست هلسي السسياد  ص        
، وجدمس أبو سفيان قائد ارحزاب ص أاحد واالنسدق، وزعسيي   (3)اجلاهلية ومطل  اإلسالم

بو نسس  عريسق، وأصسل مستة     ، لسةا ةهسو   (4)قريش ص الفتح إىل ما كان منه ص إسالمه
و  تنكرمس  ضارب ص أعماق التاريخ جيعله حمط  لألنظار ب ن سيكون سيداك لقومه بات يوم،

، (5)ىل جان  بلرت مكانة من أبيه حيث جا  عند ابن كثل وغلمسكت  ارنساب ، وليزيد إ

                                                

 )من شعر موسى يسار أو موسى شهوات(. 165، ص1نظر: ابن كثل: البداية، جسأ (1)
 .111، ص5البغدادي: طزانة، جس -   

 .615، ص51ابن عساكر: تاريخ دماق، جس (2)

 .61 -61املقريزي: النزاع والتخاصي، ص (3)

 .66-61املقريزي: النزاع والتخاصي، ص (4)

 .616، ص51نظر: ابن عساكر: تاريخ دماق، جسأ (5)
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مراقباك له ص  أن معاوية أتهي بتفضيله يزيد على أبنائه ا طرين لنباهته منة صغرمس، لةا كان
، يعظه برةق لُيصلح ما أطط ، ويقتصسد ممسا   (1)كل تصرةاته م  جلسائه وصيبته وندمائه

أعلسي أن اهلل أقسدر عليسرت    "غالماك ةقال له: رأى يزيد يضرب ةيةكر أن معاوية  ،(2)أسرف
منرت عليه، سومس لرت، اتضرب من ال يستطي  أن ميتن  عليرت، واهلل لقد منعستين القسدر  مسن    

لي عليرت بسا  "، ويقول له كةلرت: (3) "ام من بوي ارحق، وإن أحسن ملن عفا ملن قدراالنتق
با أمكنترت ةعليرت بالصفح، ةإنه يدة  عنسرت معضسالت   واالحتمال حتى متكنرت الفرصة ةإ

، يستاسلمس ةيمسا   (5)كان يزيسد إىل جانس  والسدمس   ، لةا (4) "ارمور، ويقيرت مصارع احملةور..
 . (7)، سامعاك ملا يقال ص كل  االليفة(6)به من شرت ُعظل عليه من أمر، وما وق 

ورغي كل هةا إال أن معاوية كان يغض  على يزيد ةيهارمس ةروي أنه قد هارمس 
يا أمل املؤمنة أوالدنا مثار قلوبنا، "ص إحدى املرات ةاا مس ارحنف بن قي  وقال له: 

ة رضسهي، وإن سس لوا   وعماد رهورنا، وحنن  اٌ  رليلة، وأر  بليلة، ةإن غضسبوا  
هسةا ممسا سسييدو     (8) "ة عطهي، وال تكن عليهي قفالك ةيملوا حياتسرت ويتمنسوا موتسرت   

 =                                                

 .117، ص1ابن كثل: البداية، جس -   

 .616، ص1ارصفهاني: ارغاني، جس (1)

 .111، ص1ابن كثل: البداية، جس (2)

 )ةيقول املثل: العفو عند املقدر ( مطابقاك لرأي معاوية. 17ابن طولون: قيد الاريد، ص (3)

 .63، ص3سالنويري: نهاية، ج (4)

 .61كهول: أطبار الدولة العباسية، ص (5)

 .537-533، ص5نظر: اإلمامة والسياسة: جسأ (6)
Lammens: Califat de Yazid, p. 34. 

 .563، ص1ابن عبد ربه: العقد الفريد، جس (7)
 .11، ص6نظر: ابن قتيبة: عيون ارطبار، جسأ (8)

، مطبعسة  5جسس ص  1م(: ارمالي، 133هس/ 663القالي، إ اعيل بن القاسي البغدادي )ت -   
وسياار له ةيما بعد هكةا: القسالي،   65، ص1م( جس5113) 1الكت  املصرية، القاهر ، ط

 ارمالي، جس، ص.
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ال كيبساك   –ةيما بعد  –بارحنف رن يقف موقفاك متيفظاك من البيعة ليزيد بوالية العهد 
 وال راةضاك.

ه وملكانة يزيد ةقد مرنه أبومس على ا كي واجلهاد ة رسله ص الفتسوح لياعسل منس   
، ويبساي  لسه ص الوقست السةي يسرامس أهسالك بس ن يتيمسل         (1)امر اك جداك ص مواقف اجلسد 

، مقدماك إيامس على أطويه اركرب منسه حيسث ُيسةكر أن أطسامس     (2)مسؤولية ارمة من بعدمس
، أما أطومس عبد الرمحن السةي كنسى بسه معاويسة     (3)عبد اهلل كان يكربمس إال أنه كان أمحق

، إال أن هوامس كسان ص  (5)يكن له من الولد غل يزيد وعبد اهلل ، و (4)ةقد توص صغلاك
 -كما بكر سابقاك –لوال هواي ص يزيد ربصرت رشدي، ومتثل به "يزيد ةيقول معاوية: 

. 
 ن مات   تصسلح مزينسة بعسدمس   إ

 

 (6)"وطي عليسه يسا مسزين التمائمسا    ةن 
 

 =                                                

 .616، ص51ابن عساكر: تاريخ دماق، جس -  

 .565الُعش: الدولة ارموية، ص(1)

 .611، ص51تاريخ دماق، جس أنظر: ابن عساكر. (2)
 .17قيد الاريد، ص ن.ابن طولو -

 .167، ص5، ق6أنساب، جس أنظر: البالبري. (3)
 .661، ص6، جسارناةة مآثر القلقاندي. -  

املعرةة والتساريخ،   م(.113هس/ 177سوي )تالبسوي، ابو يوسف يعقوب بن سفيان الب (4)
، مؤسسسة  يجس، حتقيق أكسرم ضسيا  العمسر   6رواية عبد اهلل بن جعفر بن درستويه النيوي، 

)وبعبد الرمحن هةا كين معاويسة( وسياسار    636، ث5م(، جس5115) 1الرسالة، بلوت، ط
 له ةيما بعد هكةا: البسوي: املعرةة والتاريخ، جس، ص.

 .63انظر: ارصفهاني: مقاتل، ص(5)
م(: اإلعسالم بسا روب   5166هس/ 336البياسي، يوسف بن حممد بن إبراهيي ارنصاري )ت -

جس، حتقيق شفيق جاسر أمحد حممود، اجلامعة اإلسالمية، املدينسة  1م، الواقعة ص صدر اإلسال
وسياار له ةيمسا بعسد هكسةا: البياسسي: اإلعسالم       156-151، ص5م(، جس5117املنور  )

 با روب، جس، ص.

 .517نظر: الزبلي، نس ، صأ (6)
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 .(1)حتى أنه كان يفضله على مجي  شباب عصرمس وال يعدهلي به
، ةسإىل جانس    (2) "أنا إن مت ةخليفيت ابين يزيدعندمس: " ويقول معاوية ملكانة يزيد

تعليمه أمسور  وه، كان قد وض  له املؤدبة واملعلمة لتدريسه تإشراةه املباشر على تربي
وص  ،حمققساك مسا يطلبسه     ،، مقدماك له ما يريد (4)، ةكان معاوية ال يرةأ طلبه(3)ا يا 

حتى كسان رمبسا طسلاك مسن      (5)،له عن التعدي ص ارصول وا دابنف  الوقت ناهياك 
غلمس، متااوباك وسياسة أبيه مربزاك نضسوجاك ووعيساك، ممسا دعسى بيزيسد أن يكسون مكسان        

، أن عبيسد اهلل بسن زيساد قسدم     (6)االستاار  ص كثل من ارحيان، ةلوي ابن عبد ربسه 
معاوية أن يصسله وجيسزل لسه، ةقسال      مطالباك –وص حضر  يزيد  –معاوية بعد وةا  أبيه 

يا أمل املؤمنة إن للااهد غل حكي الغائ ، وقد حضسرك زيساد، ولسه مسواطن      "يزيد:
معدود  خبل، ال يفسدها التظين وال تغلها التهي... ةساحنرف معاويسة علسى مسن معسه      

ضسعاك  ةال عا  أن يرى به أبومس مو "قائالك: هةا وقد نف  عليه ببيعته وطعن ص إمرته...

 =                                                

ج، دار م(: )ط ( نار بطرس غربا زينوي55هس/ 6تاريخ االلفا  )مؤلف كهول )ت القرن  -  
وسياار له ةيما  561م( ص5137النار إدار  التيرير الرئيسية لآلداب الارقية، موسكو، )

 بعد هكةا: تاريخ االلفا ، ص.

(1) Lammens: Califat de Yazid, p. 32. 
 .11، ص5، ق6أنساب، جس البالبري. (2)
 .671نظر: ابن حبي : احملرب، صأ (3)
 .551قبيلة كل ، ص اجلبوري. -  

 .61أطبار الدولة العباسية، ص نظر: كهول.أ (4)
جسس،  6م(: الفرج بعد الاسد ،  116هس/ 616التنوطي، أبو علي احملسن بن علي التنوطي )ت -

سياسار لسه ةيمسا بعسد     و 613، ص6( جسس 5171حتقيق عبود الااجلي، دار صادر، بلوت )
 الفرج، جس، ص. هكةا: التنوطي.

 .511 -511التاج: ص (5)

 .563 -561، ص6العقد ا لفريد، جس عبد ربه.أنظر: ابن  (6)
Muri: The Caliphate, p. 319. 
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، ممسسا كسسان لسسه مكانسسة تلسسي مكانسسة الصسسيابة عنسسد      (1)لوصسسيته، منفسسةاك لسياسسسته 
، ويسسروي لنسسا جسسالل السسدين السسسيوطي   (3)واملكانسسة اروىل عنسسد أبيسسه ،(2)السسبعأ

اللهي إن كنت إمنسا عهسدت ليزيسد ملسا     "، ططبة معاوية بقوله: (4)م(5636هس/155)ت
محلين حس  الوالسد لولسدمس، وأنسه      يت من ةضلة ةبلغه ما أملت وأعنه، وإن كنت إمناأر

 ."لي  ملا صنعت به أهالك، ةاقبضه قبل أن يبلغ بلرت

أما مكانة يزيد ص اجلان  ا طر وهو عصبته رطواله بن كل ، ةقسد كسان هلسي    
، بات حتالفسات قويسة حيسس  هلسا حسسابها،      (5)ش ن كبل بة قبائسل قضساعة الكسثل    

 وطاصة ص حتالفها م  متيي ةيقول جرير:
 يي إىل كلس .. وكلس  إلسيهي   مت"

 

 أحسسسق وأوىل مسسسن ُصسسسدا  ومحسسسلا 
 

 ويواةقه الفرزدق قائالك: 
 اشسسد حبسسال بسسة حسسية مسسر  ك  

 

 حبال أامسرت مسن متسيي ومسن كلس       
 

 

                                                

 .551، ص6الطبقات، جس ابن سعد. (1)
 .117، ص1البداية، جس ابن كثل. (2)

 .153تاريخ، ص أنظر: ابن طياط. (3)
العواصسي مسن    .(م5561هسس/  666ابن العربي، أبو بكسر حممسد بسن علسي بسن حممسد )ت       -   

السدين    حققه وعلق حواشيه حم،يق مواقف الصيابة بعد وةا  النيب )ص( القواصي ص حتق
ار لسه ةيمسا بعسد هكسةا: ابسن      وسياس  113م(، ص5116االطي ، املكتبة العلمية، بلوت )

 العواصي، ص. العربي.

تساريخ االلفسا ،    م(.5636هس/ 155رمحن بن أبي بكر )تالسيوطي، جالل الدين عبد ال (4)
سياار له و ، 133م( ص5161عبد ا ميد، مطبعة السعاد ، مصر، ) حتقيق حممد حمي الدين

 تاريخ، ص. ةيما بعد هكةا: السيوطي.

 م(.5336هسس/  663ابن حزم الظساهري )ت أبو حممد علي بن أمحد املعروف ب ابن حزم،  (5)
 661م( ص5116) 5، دار الكتس  العلميسة، بسلوت، ط   5جسس ص  1مجهر  أنساب العرب، 

 اجلمهر ، ص. عد هكة: ابن حزم.وسياار له ةيما ب
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 ولسسي  قضسساعي لسسدينا خبسسائف 
 

 صسسسبيت تغلسسسى القسسسدور مسسسنأولسسسو  
 (1)ا رب

 )ص( ةكت  أن كل  وةدت على النيب"سالم، ةلوي أما ص اإل هةا ص اجلاهلية
لكلس  مسن   وممسا كسان   ، (2)"هلي على ما يقضيه اإلسالم من إقامة الصال  وإيتا  الزكا 

 :(4)، ةيقول أحد كل (3) الاااعة أنهي لقبوا )بالسباع(
 إن تنكرونسسي ة نسسا ابسسن كلسس   "

 

 حسسسسيب بسسسييت ص علسسسيي حسسسسيب   
 

 إنسسي امسسر و بو مسسر  وعصسس  
 

 ولسسسست بسسساالوار عنسسسد النكسسس ِ   
 

 م وهسسس إنسسسي زعسسسيي لسسسرِت أ
 

 بسسالطعن ةسسيهي ُمقسسدماك والضسسربِ    
 

 

 "ضسسرب غاسسالم مسسؤمن بسسالرب  
 

ةال عا  بعد بلرت، أن نرى االلفسا  يقسدمون علسى السزواج ومصساهر  هسةمس       
وكةلرت علسي   (5)-نائلة املاهور  –القبيلة، ةكان عثمان بن عفان قد تزوج من كل  

مثل هسةمس القبيلسة   وغلهي، حيث حتمي ، (7)وهاام بن عبد امللرت، (6)ابن أبي طال 
  دوراك بسارزاك  عس لةكسان لسةلرت أن امتسد نفوبهسا لت     ،(8)ا مى، وتةود عمسن واالهسا  

وص تغل كرى ارحداث ص عهد ابنسه   (9)،وأساسياك ص بيعة مروان بن ا كي ةيما بعد

                                                

 .661 -665، ص5طبقات الاعرا ، جس ابن سالم.  (1)

 )للمزيد عن دور كل  أشل إىل الدراسة سابقاك(. 161 -167، ص5ابن عبد ربه: العقد الفريد، جس (2)

 .665 -663، ص1البغدادي: طزانة، جس (3)
 .663، ص6الطربي: تاريخ، جس (4)

 .16، ص7الفريد، جسابن عبد ربه: العقد  (5)

 .566، ص6الطربي: تاريخ، جس (6)

 .553، ص6ابن عبد ربه: العقد الفريد، جس (7)

 .65، ص6ابن عبد ربه: العقد الفريد، جس (8)

 .666، ص6نظر: الطربي: تاريخ، جسأ (9)
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أنه بعسد  " (2)، حيث أصبيوا اراس والقاعد  الرئيسة رمر البيعة، ةلوي(1)عبد امللرت
ىل بيعة عبسد  يب بالناس ططيباك، ودعاهي إمالرت الكل بن االالةة قام حسان تسلي مروان

 ."لرت بن مروان، وبيعة عبد العزيز بن مروان بعد عبد امللرت ةلي خيالفه ص بلرت أحدملا
أما معاوية بن ابي سفيان ةقد بدأ بالتقرب من هةمس القبيلة باستعمال رجاهلسا ص  

وكسان   –(4)كمسا بكسر            –يسون الكلبية بةلرت بل تزوج م و  يكتف (3)،أعماله
وغلمس  (Wellhausen)التصاهر مبثابة حتالف سياسي عند العرب كما يرامس ةلهوزن  هةا

صسبح  وية وسكان الاسام مسن كلس ، منسة أن أ    الصلة بة معابنظراتهي العصرية، هةمس 
بة ، وبةلرت استطاع معاويسة أن بكسس  عصس   (5)والياك ةيها على عهد عمر بن االطاب

البنه بالنس ، حتى أصبح يزيد ينس  لبيدل بن كل  ص بعأ ارحيان، ةسلوى أن  
البسن  "قسال:   –وقد كان والياك على الكوةسة ليزيسد    –النعمان حة علي خبروج ا سة 

هسةا إىل جانس     –، يعسين يزيسد   (6)"بنت رسول اهلل )ص( أح  إلينسا مسن ابسن حبسدل    

 =                                                

 .166 -166، ص6البغدادي: طزانة، جس -   

 .565، ص3تاريخ، جس أنظر: الطربي. (1)

Muir: The Caliphate, p. 333. 

 .11 -11، ص6مروج، جس املسعودي. (2)
 .565، ص7العقد الفريد، جس أنظر: ابن عبد ربه. (3)
هس/ 636النمري القرطيب )ت ابن عبد الرب، ابو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب -

جس، حتقيق حممد مرسسي  1ال  وأن  اجملال  وشية الةاهن واهلاج ، م(. بهاة اجل5373
م( 5131االولي، مراجعة عبد القادر القس ، السدار املصسرية للتس ليف والرتمجسة، القساهر ، )      

 ال ، جس، ص.بعد هكةا: ابن عبد الرب. بهاة اجلوسياار له ةيما  661، ص5جس

 . 611، ص51نظر: ابن عساكر: تاريخ دماق، جسأ (4)
Muir: The Caliphate, p. 320. 

 .517، صنظر: ةلهوزن:الدولة العربيةأ (5)
 .156 -156بلياييف: العرب، ص -     

 .6، ص1اإلمامة والسياسة: جس (6)
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، مما جعله أكثر تصميماك علسى  (1)عصبته اليت كان يعمل على إجيادها له، مبا له وعطائه
، (2)يزيد معتمداك على حمالفة هةمس القبائل والفيسات لسه  تنفية ططته، بوالية العهد البنه 

ص الوقسوف إىل   ممسا كسان هلسي اليسد الطسوىل      ،(3)اد كلس  يةقد كان أطوال يزيد هي أس
 .(4)وصد  من يعاديه ص طالةته جانبه،

، ص قصسة زواج  (5)وهةا ما تؤكدمس باعتقادي روايسة عبساس بسن هاسام الكلسيب     
بس ن بسين كلس  نفسسها      –ص بعسأ املعساني    –معاوية مبيسون، ولو أنها تس تي بالضسد   

دون  –حيسث يسروي أن معاويسة أراد السزواج مسن كلبيسة       "بنسبها ملعاوية ازدادت شرةاك 
معاوية لبعأ كل ، ةدله على ميسون هسةمس ةيقسول عمسرو الزهسري     ة رسل  –حتديد 

 الكليب يهاو حسان بن مالرت بن حبدل:
 إبا ما انتمسى حسسان يومساك ةقسل لسه     "

 

 مبيسسسون نلسست اجملسسَد ال بسسابن حبسسدل  
 

                                                

جس، ترمجة عن 6: تاريخ الاعوب اإلسالمية، (Carl Brocklmann)كارل  بروكلمان،  (1)
م(، 5161) 5ارملانية بين نبيه أمة ةارس، منل البعلبكي، دار العلسي للماليسة، بسلوت، ط   

 ما بعد هكةا: بروكلمان: تاريخ الاعوب، جس، ص.وسياار له ةي 561، ص5جس

بيضون، إبراهيي: مالمح التيارات السياسية ص القرن ارول اهلاري، دار النهضسة العربيسة    (2)
وسياار له ةيما بعسد هكسةا، بيضسون،     533 -561م( ص5171للطباعة والنار، بلوت )

 مالمح، ص.

 .166، ص6البغدادي، طزانة، جس (3)

 .Encyc: Vol. 3, p 270نظر: ا (4)
معسارك ةاصسلة ص التساريخ اإلسسالمي، ناسر السدار        اجي، عبد املنعي، عبد العزيز شسرف. طف -

، وسياار لسه ةيمسا بعسد هكسةا:  طفساجي: معسارك       11م( ص5111) 5املصرية اللبنانية، ط
 ةاصلة، ص.

 .511 -517، ص6البالبري، أنساب، جس(5)
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 ريسسساك العظسسسام كانهسسسا (1)خبمصسسسانة
 

 من الوحش مكيول املدام  عيطسل   
 

 ولوال ابن ميسسون ملسا رلست عسامالك    
 

 ابنسسسا  ارركسسسام مسسسن عسسسل قمسس    
 

 وما كان يرجسو مالسرتا أن يسرى ابنسه    
 

 على منسرب يقضسي القضساَ  بفيصسل      
 

 كسسسانوا أرادوا ةضسسسللتأال بهسسسةالك 
 

 إىل حبسسدل نفسس  الرسسسول املاضسسلل   
 

 ةاسستان إن قايسسست بسسة ابسسن حبسسدل 
 

 "وبة ابن بي الارط ارغسر احملاسل    
 

، (3)ياهي ومستعملهي غلمس ةيما بعدإ ، مستعمالك(2)إال أن يزيد كن معتزاك ب طواله
أن  (5)، ةسلوى (4)ومقربهي حتى أن غزو  القسطنطينية كان ُجلسها واعتمادهسا ص كلس    

حسان بن مالرت بن حبدل، اشرتط على مروان بن ا كي، مسا كسان هلسي ص عهسد معاويسة      
ابنه، أو ابن  ص أن يفر  هلي رلفي رجل الفة الفة، وإن مات قام"ويزيد ومعاوية الثاني 

عمه مكانه، وعلى أن يكون هلي ارمر والنهي، وصدر اجملل  وكل ما كان من حل وعقد، 
 ."ةعن رأي منهي وماور  ةرضي مروان بةلرت

ا حتسى عنسد   ةقد كانت له منزلة يرتيبه –باكل عام  –أما مكانة يزيد ص الدولة 
، ومكانتسه  (7)ة وغلهسي وأهل ا ل والعقد من بين أمي ،(6) كبار الصيابة ممن عاهدمس

                                                

دائ  االالي البطن، واالامص: الدقة ص البطن، وهي مخصانة: مؤنث مخصان، واالمصان ال" (1)
 نظر: " للمزيد أسرعة اجلوعان

 .136 -136، ص5لسان العرب، م ابن منظور. -   

 .15، ص5، ق6أنساب، جس البالبري. (2)

 .166 -166، ص6طزانة، جس البغدادي. (3)

 .676، ص7تاريخ دماق، جس ابن عساكر. (4)

 .13، ص6مروج، جس املسعودي. (5)

 .536، ص6العقد الفريد، جس عبد ربه.ابن  (6)

 .151، ص5املقدمة، جس ابن طلدون. (7)
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، وطاصة ةيما آلت إليه ارحداث بعد مقتل عثمان (1)ص قريش وعند أصياب النفوب
، مما كان مسن هسؤال    (2)بن عفان )ر (، ورهور البيت ارموي كمطال  بدم عثمان

مظلوماك تل )ومن قااستناداك لآلية القرآنية:  –ص نظر البعأ  –أصياب حق ص االالةة 
، غاضسة النظسر ص   (3)وليه سلطاناك ةال يسرف ص القتل أنه كان منصسوراك( ةقد جعلنا ل

هةا السياق عند بكر التطورات التارخيية ص املوضوع، لسبقها ةسرت  الدراسسة مبسا آلست     
ارحداث بربوز عناصر مجاعية وةرديسة، تهسوى السسلطة وتعمسل مسن أجسل الوصسول        

منهسا لت ييسد نظريتهسا باالالةسة     لسدتها، باتى الطرق وارسالي  وما عملست بسه كسل    
 والسلطة.

                                                

 .611، ص5البيان، جس اجلاحظ. (1)

تساريخ املدينسة    م(.176هسس/  131أبو زيد عمر بن شبة السنملي البصسري )ت  ابن شبة،   (2)
 1ي للطباعة، جد ، طجس، حتقيق ةهيي شلتوت، دار ارصفهان6املنور  )أطبار املدينة املنور ( 

تساريخ املدينسة،    سياار له ةيما بعد هكةا: ابسن شسبة.  و 5117، 5163، ص6م( جس5176)
 جس، ص.

 . 66( سور  اإلسرا : آية 3)
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 : أواًل: فكرة االستخالف

، (1)خيلفمه نمب دعم     ثم    "جيعل خليفة له يف حياتهاالستخالف هو أن اخلليفة: 
، ه أي سار خلفه، واستخلفه جعله نكانه، واخلليف هو نب يسمتخلف نمب لهلمه   وَخَلَف

، فماخللف هاما همو التماد   مب      (2)لال تعاىل: )هو الذي جعلك  خالئف يف األرض(
، فيقال: خلفه يف لونه فهو خليفة، لال تعاىل: )ولال نوسمى  (3)نضى وليس د اًل ناه
، والهيعمة يف  (5)،فيكون ا عاى أن خيلفه نمب دعم    (4)  يف لون((ألخيه هارون إخلفين

هذا االستخالف ه( العه  على الطاعة، دأن جتعل األي ي يف ي  األنري تأكي ًا للعهم   
 .(6)"والوالء والطاعة

كمما همو    –درزت هذ  الفكرة إىل حيز التافيمذ الفعلم( يف التماريإل امسمالن(     
ظهرت يف عه  نعاوية دب أد( سفيان، فكمان يقمال   أول نا  –دب لالنعروف نب األب 

                                                

 . 051، ص9صهح، جم أنظر: القلقشا ي.( 1)
: طاهي  نصطفى، أمح  حسب الزيات، حان  عه  القادر، حمم  عل( الاجار، ا عج  الوسمي رإد -

م  اللةة العردية )ب، جم، أشرف على طهعه عه السالم هارون، ا كتهة العلمية، طهران، جم2
ا عجم    وسيشار له فيما دع  هكذا: إدراهي  نصطفى وآخمرون.  250 -251، ص0جمت( 

 ص.  ،الوسيط، جم،
 . 09سورة فاطر، آية ( 2)

 . 888-882، ص0لسان العرب، م أنظر: ادب ناظور.( 3)
 امار، الزرلماء،   ادب تيمية: اخلالفة وا لك، حتقيق محاد سالنة، نراجعة حمم  عويضة، نكتهمة ا  -

 اخلالفة، ص. شار له فيما دع  هكذا: ادب تيمية.وسي 50-51م(، ص0988) 0اآلردن ط

 . 042سورة األعراف: آية ( 4)

 .9، 8، ص0، جماألنافة القلقشا ي: نآثر( 5)

 .219، ص0ا ق نة، جم ادب خل ون.( 6)
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، أنا نا ُيرى نب أّن الفكرة ل  ظهمرت يف التماريإل امسمالن( لهمل     (1) "أول ا لوك"له: 
 ذلك فل  تكب دهذا الشكل الوارد يف نوضوع الهحث.

، ولكمب دواما اسمتخالف،    (2)وُذكر يف األحاديمث األحقيمة يف خالفمة لمري     
دم( دكمر األنمور يف    ذلك إىل أن الايب )ص( كان يوكمل أل ويروى دإشارة األحاديث ك

ادب حارثة، فإن لتل فجعفر دب ، وأنه يف غزوة نؤتة استخلف على اجلا  زي  (3)غيهته
، كما يروي رمبا أن الرسول )ص( نفسه ل  (4)د( طالب فإن لتل فعه  اهلل دب رواحةأ

ائتمون( دم واة   ه: "رتكان ه َّ داالستخالف عا نا حضرته الوفماة حيمث لمال  مب  ضم     
يقموم دمذلك إذ   ، إال أنه تويف دون أن "، اكتب لك  كتادًا لب تضلوا دع   أد ًا(5)وكتف

 .(6) نظر له نب حوله أن "يهجر"

                                                

 . 100، ص08تاريإل دنشق، جم أنظر: ادب عساكر.( 1)
 . 20ل يف يزي ، صسؤا ادب تيمية. -

صمحيح   م(.814همم   280شمريي الايسمادوري )ت   نسل ، أدو احلسني نسل  دب احلجما  الق ( 2)
، 02م(، جمم 0912، دار إحيماء المثاا العردم(، دمريوت )    9جمم يف   08نسل  دشمر  الامووي،   

 ، جم، ص.وسيشار له فيما دع  هكذا:صحيح نسل   210 -099ص

إمساعيمممل دمممب إدمممراهي  الهخممماري اجلعفممم(  الهخممماري، أدمممو عهممم  اهلل حممممم  دمممب( 3)
م( 0958، القماهرة، نطماد  الشمعب، )   0جمم يف  9صحيح الهخاري،  م(.889هم 258)ت
 ، جم، ص. .الهخاري صحيح وسيشار له فيما دع  هكذا: 010، ص9جم

األحكمام السملطانية،    م(.0185همم  458دب احلسني الفمراء )ت احلاهل(، أدو يعل( حمم  ( 4)
حمم  حان  الفق(، شركة نكتهة نصطفى الهاد( احللميب وأوالد ، نصمر،   صححه وعلق عليه 

 وسيشار له فيما دع  هكذا: احلاهل(: األحكام، ص.  28م(، ص0988) 2ط

كتف: الكتف عظ  عريض يكون نب أصل احليوان على األغلب، كانوا يكتهون عليه لقلة "( 5)
 ر:نظ"، أالقراطيس أي أنه مبثادة وثيقة يكتب عليها للحفظ

 . 290، ص0لسان العرب، م ادب ناظور. -

شهر أشوب، رشي  ال يب أدو عه   اهلل حمم  دب عل( دب شهر أشوب دب أد( نصر دب ادب ( 6)
جم، طه  0ناالب آل أد( طالب،   م(.0092هم  588وري ا ازن ران( )تأد( حهي  السر
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  أنا نا كان نب أد( دكر )رض( يف استخالفه عمر دب اخلطاب )رض(  ا شمه  
اخلطماب دعم ي   ل  استخلفت عممر دمب   ": (1)دو دكرده نب الع ل واالستقانة فيقول أ

ورضيته لك ، فإْن ع ل فذلك ظين فيه، وإن د ل، فلكل نفس نا كتهت واخلري أردت، 
ولكاها مل ُتجعمل يف  ، (2) وال أعل  الةيب )وسيعل  الذيب ظلموا أي ناقلب ياقلهون(

ول   كما يروى عب عه  الرمحب دب أد( دكر رادًا علمى نمروان دمب احلكم  ولم  أراد      
إن أدا دكر واهلل نا جعلها يف أح  نب ول ، وال أح  "ل اد( دكر: فعل نعاوية دفع تشهيه

، ونا يرا  الهعض نب أنمر  (3) "نب أهل ديته، وال جعلها نعاوية إال رمحة وكرانة لول  
استخالف عل( دب أد( طالب )رض( الداه احلسمب فهمذا تمرا  أغلهيمة الشميعة وكمان       

وإن مل يرد نص صريح  ،(4)صلب عل( العلويون يتمسكون دهذا ا ه أ، نه أ الوراثة يف
يف أي نب ا صادر ك ليل لاط  يف األنر فعا نا طعمب علم( دمب     –حسب إطالع(  –

أد( طالب طعاته اليت تويف دها، دخلوا عليه ليستخلف ف عا دصحيفة وأوصمى لولم     
 احلسب، لمال: )نما آنمرك  وال أنهماك (    ، وعا نا استشارو  يف ديعة (5)يف أنور دياه 

 =                                                

وهمذا ا ؤلمف   " 212، ص0م(، جمم 0958ريمة، الاجمف، )  حمم  كاظ  الكتيب، ا طهعة احلي 
 لمه فيمما دعم  هكمذا: ادمب شمهر أشموب.        ،و وسيشمار "ش ي  التشي  وناقط  امسااد أحيانًا

 ناالب، جم، ص. 

 األوائمل، نشمر أسمع     م(.0114همم  095حلسب دمب عهم  اهلل )ت  أدو هالل العسكري، ا( 1)
يشمار  ، وس021م( ص0988طرادزون( احلسيين، حتقيق حمم  السي  الوكيل، ا  ياة ا اورة، )

 األوائل، ص. فيما دع  هكذا: أدو هالل العسكري.له 

 . 021سورة الشعراء، آية ( 2)

 .210، 098السيوط(: تاريإل، ص( 3)

 08الماظ  امسمالنية، دةم اد، نطهعمة  يمب، )ب، ت( ص      أنظر: ال وري، عه  العزيز.( 4)
 الاظ ، ص.  وسيشار له فيما دع  هكذا: ال وري.

- Muir: The Caliphate, p. 316.  

 . 41 -08نقاتل، ص األصفهان(.( 5)
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إال أّن الظروف آلت إىل احلسب دأن لام خطيهًا دعم  وفماة والم   فتامادى أنصمار      ، (1)
 .(2)الهيت العلوي إىل ديعته

صلها فهمل هم(   أنا فكرة االستخالف دالاسهة  عاوية فق  اختلفت ا صادر يف ا
، أم ه( نتعلقة دشخص نعاوية نفسه، (3)كرة ا ةرية دب شعهة؟كما يذكرها الهعض، ف

  عليه نعاوية نب الاظ  السياسية عا  األن  اجملاورة؟ أم مبه أ العصهية وذلك عما اطل
لهيته األنوي دانت اد كأنه لهل(؟ أم ه( ختص شخص يزي  كما تاهم  أو دطلمب يزيم     
الهيعة له نب أديه؟ وهذا نا ساعرضمه اآلن  ثمًا وتم ليقًا كماًل يف نوضمعه ليجلموا لاما        

 الةموض ل ر امنكان إن شاء اهلل.

م( )أنممه عامم نا 9هممم 0)ت القممرن  (4)ي صمماحب )امنانممة والسياسممة(يممرو
استقرت خالفة نعاوية استعمل ا ةرية على الكوفة، ث  أراد عزله فق م ا ةمرية الشمام   
وعرض على نعاوية الهيعة الداه يزي ، فرد  نعاوية على عمله( أخذًا مبا أشار ده عليمه  

                                                

 . 224، ص2نهاية، جم الاويري.( 1)

 . 55 -52نقاتل، ص األصفهان(.( 2)

دب عموف  ادب نالك دب كعب دب عمرو دب سع    ةرية دب شعهة دب أد( عانر دب نةيثا " (3)
أحصمب    ةمرية وليمل أن ا ا ق، وكان نوصموفًا دالم هاء،   ف(، أسل  عام اخلدب ليس وهو ثق

الكوفمة، فمألر    سالم، ووال  عمر دب اخلطاب )رض( الهصرة، ثم  وال   ثالمثائة إنرأة يف ام
عثمان عليها ث  عزله، واعتزل الفتاة دع  لتل عثمان... ث  استعمله نعاوية على الكوفمة إىل  

م وهو أول نب وض  ديوان الهصرة، وأول نب رشّ( يف امسمالم  811هم  51أن نات ساة 
ب نظر: ادب األثمري، أدمو احلسمب عمز الم يب دم      "، أ)يرفأ( حاجب عمر دب اخلطابحيث رشى 

جمم، حتقيمق حممم     1أس  الةادة يف نعرفة الصمحادة،   م(.0202هم  801األثري اجلزري )ت
، 5م( جمم 0911إدراهي  الهاا، حمم  أمح  عاشور، حممود عه  الوهماب فايم ، دار الشمعب )   

 أس  الةادة، جم، ص.  : ادب األثري.ار له فيما دع  هكذا، وسيش248 -241ص

 .042، ص0لارن: امنانة والسياسة، جم( 4)
 . 290، ص0الهياس(: االعالم داحلروب، جم -     
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، وأراد  نعاويمة  (1)ر ورغهمته  دالهيعمة  دع نا عرض  عاوية نوافقة أهل الكوفمة لمنم  
نسمت اًل   – (3)الذي يرا  فلهوزن، هذا ا ولف نب ا ةرية (2)متهي ًا لمنر وال عوة فيه

مبثادة خ يعة لك( يهقى يف ناصهه يؤي   لول ا ةمرية عام نا خمر  نمب عام        –دذلك 
يف الولمت  ، (4)نعاوية: )وضعت رجل نعاوية يف غرز عّ( ال يزال فيه إىل يوم القيانمة 

ورغهمه دماألنر ثم     الذي تعرضت فيه دعض ا صادر نب أن ا ةرية اتصل ديزيم  أواًل،  
نما يعاياما   ، إال أن هذا األنر ال يهماا يف هذا السياق دق ر (5)معاويةعرض ذلك على

أصل الفكرة يف االستخالف وهو أن نعاوية مل يكب ليةيب عب داله همذا األنمر اممام،    
ة وإاا جاءت نشورة ا ةرية إدرازًا مذا الاهج إىل حيمز التافيمذ الفعلم(،    ليعرفه ده ا ةري

 .(6)وسا ًا  عاوية يف التفكري ج يًا فيه

، لول أد( سفيان (7)أنا أّن األنر ل  انتصر ده نعاوية دالعصهية فريوي الهالذري
لكمرة،  تلقفوها يا دين أنية تلقمف ا  "ول  آلت اخلالفة لعثمان دب عفان األنوي )رض(:

                                                

 . 080تاريإل اخللفاء، ص( 1)

 . لذكر لصة ا ةرية ن  يزي  أواًل" يةمض" 040الهيهق(: احملاسب، ص( 2)

 . 005 -004ال ولة العردية، ص فلهوزن.( 3)

 . 09، ص4سري، جم لذهيب.ا( 4)

ادب خل ون: تاريإل ادب خل ون، كتاب العرب وديوان ا هت أ واخلرب يف أيام العرب والعج  ( 5)
جمم، دار الكتماب اللهامان(، دمريوت     04عاصره  نب ذوي السملطان األكمرب،    والربدر ونب

 تاريإل، جم، ص.   ون.وسيشار له فيما دع  هكذا: ادب خل 04 -00، ص5م( جم0980)

 .209، صأنظر: حسني. عل( وداو ( 6)
ة وخالفمة الراشم يب   همو تاريإل ال ولة العردية امسمالنية )عصمر الا   اجلميل(، رشي  عه  اهلل. -

واألنويني ن  نق نة عب تاريإل العرب وحضارته  لهل امسالم( نكتهمة ا عمارف، الردماط،    
  ولة العردية، ص.وسيشار له فيما دع  هكذا: اجلميل(: تاريإل ال 224م( ص0980، )0ط

 .00، ص0، ق4أنساب، جم لارن: الهالذري.( 7)
 . 040 -042، ص2ودي: نرو ، جمعسوا  -      
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ويف  لك ، ولتصرين إىل صمهيانك  وراثمة"   فوالذي حيلف ده أدو سفيان نا زلت أرجوها
ويه و أنمه ُنظمر إىل   ، (1)"واجعل أوتادها دين أنيةاية أخرى لول أد( سفيان لعثمان: "رو

يف هذ  الفمثة حيمث يقمول عهم  اهلل دمب عممر دمب اخلطماب          "كملك"عثمان دب عفان 
تريم ون أن جتعلوهما هرلليمة، كلمما     إاما  "فمان )رض(:  يف نقتل عثمان دمب ع )رض(، 

 .(2) "غضهت  على نلك لتلتمو 
هذا يف عصهية دين أنية يف الولت الذي كانوا يرون فيه أنه  أحُق نب غريهم   
داألنر  ا يتمتعون ده نب أصل كري  ونسب حر أصميل، ونقم رة يف تسميري األنمور     

ودهذا يكون نعاويمة لم    ، (3)لقهيلةوغريها نب الصفات الواجب توفرها يف رئيس ا
مج  دني الثاا القهل( االنتخاد(، والثاا الهيزنط( الموراث( فاظمر يف اسمتخالف    
نعاوية الداه دأنه ليس يف نرتهة ا لكية وإاا إحياء لاظمام شميإل القهيلمة المذي كمان      

أن  يمرى "،(1)هذا رغ  أن عطموان  ،(4)سائ ًا يف اجلزيرة العردية لهل امسالم ودع  

                                                

 . 58الازاع والتخاص ، ص ا قريزي.( 1)

جاء عا    أن ا لكية ظهرت عا  " 0210، 0015، ص4لارن: ادب شهة: تاريإل ا  ياة، جم( 2)
 . "نقتل عثمان حيث السلطة دالةلهة والقهر

واحلكم  )رسمالة ناجسمتري غمري     يف اخلالفمة  زهري غااي ، عه  اللطيف: نظرية األنويني السياسية  -
وسيشار له فيما  011، 051م( ص0988ناشورة( دإشراف عوض خليفات، اجلانعة األردنية )

 دع  هكذا: زهري غااي   نظرية األنويني السياسية، ص. 

الماظ  امسمالنية،   . Morees GodeFro Daimomeenدميونني، نوريس غودفراوا ( 3)
م( 0952نقلة عمب الفرنسمية، صمال الشمماع، فيصمل السمانر، نطهعمة الزهمراء، دةم اد )         

 الاظ  امسالنية، ص. .سيشار له فيما دع  هكذا: دميونني، و041ص
تاريإل ال ولة العردية )تاريإل العرب نب ظهمور امسمالم حتمى سمقوط      سامل، عه ا لعزيز.( 4)

وسيشار له فيما  000م(، ص0910نوية( نؤسسة الثقافة اجلانعية، امسكا رية، )ال ولة األ
 تاريإل ال ولة العردية، ص.  دع  هكذا: سامل.
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هذا الاظام جاء خمالفًا للاظام القهل( حيث الق رة والسب، والاسب واخلربة وا عرفة 
والشجاعة وغريها نا ميكب توفر  يف شيإل القهيلة، نتجاوزًا الوراثة نب األب الداه، 

نمب الشمعوب   ونا أطل  عليه نعاوية ولو أنه ساد نثل هذا الاظام يف الفثة األنوية 
همم   048دمب احلسمني ا سمعودي )ت   ي لاما علمى   يمرو  ، ةياسم اجملاورة نب نظ  سي

إن الةساساة يف دالد الشام وناذ العصر اجلاهل( كانوا ميارسون الاظام "، (2)م(951
دمب حارثمة دمب انمرق القميس .. وهمو       فملكه  احلارا دب عمرو دب عانر  ا لك(

الةالب نمب   غسان دب األزد، ث  استمر احلك  يف صلهه وراثة، وإن كان االنتقال يف
األخ ألخيه، والقريب لقريهه، وعاللة نعاوية دالهيزنطيني ا تآمخني حلم ود دولتمه يف   

 (3)كما يقمال  –نرباطورها الفئة، ودإدالد الشام، فق  كان نعاوية على اتصال دهذ  
كمان يلمهس    الشمام فريوى أن نعاوية وناذ وال  عمر دب اخلطاب )رض( يف دالد  –

العام المذي  "ولذا ليل لعام االستخالف:  ،(4)نفوس أع اء  لإلسالم عزة ورههة يف
وأنمه عمام   "، (5)"واخلالفة غصمهًا ليصمرياً  حتولت فيه امنانة نلكًا كسرويًا، واخلالفة 

فريوي ا سعودي أن ا لك كان ياتقل دالوراثة نب األب الدامه لم ى    (6)"فرلة ولهر
اوية وامنرباطور الهيزنطم(،  الهيزنطيني، وكانت هااك كذلك نراسالت فيما دني نع
وهمذا نما جعمل علم(     ، (7)وخاصة يف فثة الازاع دياه ودني علم( دمب أدم( طالمب    

 =                                                

 0الفرق امسالنية يف دالد الشام يف العصر األنوي، دار اجليل، عمان، ط عطوان، حسني.( 1)
فمرق امسمالنية،   ال ا: عطوان.وسيشار له فيما دع  هكذ 241، 209، 205م(، ص0988)

 ص. 

 . 84 -80، ص2نرو ، جم ا سعودي.( 2)

 . 25، ص2امعالم داحلروب، جم الهياس(.( 3)

 . 000، ص5تاريإل، جم الطربي.( 4)

 . 00، ص2رسائل، جم اجلاحظ.( 5)

 . 04رأي اجلاحظ يف نعاوية األنويني، ص اجلاحظ.( 6)

 . 080، ص0نرو : جم ا سعودي.( 7)
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ُأعجب نعاوية مبا شاه   نب نظام وراثة ا لك عام   "، جيزم دقوله: (1)إدراهي  حسب
 ."ىل ال ولة العرديةرة والرونان ففكر يف نقل الاظام إالقياص

الاظام ا لك( الموراث(، فمال يسمتهع  أن تكمون      ويف ال ولة الفارسية كان يسود
ا لك الدامه  ، وخاصة فيما يوصيه (2) عاوية نعرفة وإطالع دالاظ  السائ ة عا  هؤالء

 .(3)يف حسب السياسة وت دري األنور

لذا وداللة على ا ولف جتا  هذا الاظام دشكله اجل ي  ونا كانمت عليمه المرو     
لعهم  اهلل ادمب    ، شمعر (4)هلة األوىل يروي لاا ا م ائين العانة يف ال ولة عا  ظهور  للو

 همام السلول( يف هذا االجتا  لوله:
 فمممإن تمممأتوا دمممربة أو دهاممم   "

 

 نهايعهمممممما أنممممممرية نؤنايامممممما   
 

   وكممل دايممك نرضمماه  مجيعمماً  

 وإن شمممممئت  فعمهممممم  الهطياممممما 
 

 إذا نا نات كسرى لمام كسمرى  
 

 نعُّممممممم  ثالثمممممممة نتااسمممممممفياا 
 

 رجممااًل  أيمما مفممًا لممو أن لامما   
 

 ولكاممممما نعمممممود كمممممما ُعاياممممما 
 

 إذا لضمممردت  حتمممى تعمممودوا 
 

 مبكمممممة نعمممممود كمممممما عاياممممما  
 

 ياا الةميظ حتمى لمو سمقياا    خش
 

 دنمممماء دممممين أنيممممة نمممما رويامممما 
 

                                                

ال ولة العهاسمية ،  مسالن( العام، اجلاهلية، ال ولة العردية،\التاريإل ا .عل( إدراهي  حسب( 1)
وسيشمار لمه فيمما دعم  هكمذا: علم(        214نكتهة الاهضة ا صمرية ، القماهرة )ب.ت(. ص  

 إدراهي : التاريإل امسالن(، ص. 

 . 21، 01، ص0العق   الفري ، جم أنظر: ادب عه  رده.( 2)
 .404ص، 4صهح، جم القلقشا ي. -     

 . 09، ص0العق  الفري ، جم ادب عه  رده.( 3)

 . 51، ص0، ق4أنساب، جم لارن: الهالذري.( 4)
 . 28، ص0نرو ، جم ا سعودي. -     
 . 8-1، ص8اله ء، جما ق س(:. -    
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 لقمم  ضمماعت رعيممتك  وأنممت  
 

  "تصمممممي ون األرانمممممب غافلياممممما 
 

 فروي أن رجاًل نمب  ،ونهما يكب نب أنر االستخالف فق  كثر احل يث يف شأنه
له نعاوية عمب شمأنه يف كتمهه  فأشمار عليمه دأنمه         على نعاوية ، فسأوف الكتابأهل 

" على نا أول نب حيول اخلالفة نلكًا، وأنه سيهاي  ليزي  شارب اخلمر، سافك ال ناء"هو
 .(1)يزي  نب تشي  ض  نعاوية واداه وخاصة عا  يذكر  هكذا

طلهمه  أن ي أله نعاوية أنا فيما يتعلق دشخص يزي  فروي أنه كان ذكيًا فعا نا س
 نعاوية سالفا نستاتج أن ونا ذكر ،(2) "حاجيت أن تعق  ل( العه  نب دع ك..."فأجاده: 

، أو (3)ي ا ةرية أو مبه أ عصهيته لذريتمه ظام والية العه  سواء كان ذلك درألا توصل
 دتأثر  دالاظ  السائ ة ل ى األن  األخرى، أو مبالحظته نصملحة األنمة دهمذا الماهج،    

لتجاب الفرلة واخلالف دع م تاصيب خليفة يسري األنور، وهذا نا الحظه هو وغري ، 
جله  وشيخه  عا  وفاة الرسول )ص( داجتماع األنصار يف سقيفة دين ساع ة لهيعة ر

 .(4)كان ناه ونا كان نب أنر ا سلمني سع  دب عهادة اخلزرج( هذا نا

 ثانيًا: مشروعية االستخالف:

علماء نذاهب ع ة نب نشمروعية االسمتخالف، كمل مبما يمرا       الالفقهاء و ذهب
، كما ا وضوعوداست الله نب جهة أخرى، وساحاول هاا الهحث يف  ،داظرته نب جهة 

لاا اآلراء نب وجهة الاظر التارخيية، وشرعية الاظام نب وجهة الاظمر الفقهيمة،   تعرضه 
)ص(، يف اسمتخالفه   فالهعض است ل على االستخالف وشرعيته لياسًا لعمل الرسول

على جي  نؤتة حيث أنمر زيم ًا فمإن لتمل فجعفمر نكانمه، فمإن لتمل فعهم  اهلل دمب           

                                                

 . 900، ص0الكانل، جم ا ربد.( 1)

 .092، ص08تاريإل دنشق، جم عساكر. ادب( 2)

 . 01الاظ ، ص ال وري.( 3)

 . 4، ص0الفتو ، م ادب أعث .( 4)
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نؤتة، د( دكر عا  ه  داستخالف أ ىل أن الرسول )ص( ل هذا دامضافة إ، (1)رواحة
، وأنا أدو دكر فق  استخلف عمر دمب اخلطماب دون أن يسمتاكر    (2)ث  ع ل عب ذلك

، دون إثهمات وشمهادة   (4)، وأثهت ا سلمون إنانتمه (3)عليه ذلك كما هو نعروف لاا
  عب الته  فمال خطماءة يف اسمتخالفه الدامه يف     فَر، لذا فامنام ُن(5)أهل احلل والعق 

 .(6)إنانة ا سلمني

يعه  امنام آلخر، يستخلفه على ا سملمني   فامنانة تاعق  دوجو  ع ة؛ إنا دأن
، ورمبما  (8)وجاب األنة الفرلة واالختالف ودهذا يكون ل  مج  الكلمة (7)،دع  نؤتة

، كما يرى دعض تثهت دالقهر والةلهة وهاا ال جيوز اخلرو  على امنام وإن كان فاجرًا

                                                

 . 28األحكام، ص احلاهل(.( 1)

 . 011، ص9، جمالهخاري صحيح (2)

 .011، ص9، جمالهخاري نظر: صحيحأ( 3)
 .218 -214، ص02، جمنسل  صحيح -       

ي نظر ا ماوردي، أدمو احلسمب علم( دمب حممم  دمب حهيمب الهصمري الهةم ادي ا ماورد           أ( 4)
تب العلمية، دريوت، السلطانية والواليات ال ياية، دار الكاألحكام  م(.0158هم  451)ت

 األحكام، ص. يشار له فيما دع  هكذا: ا اوردي.، وس00م( ص0985، )0ط

 . 25األحكام، ص أنظر: احلاهل(.( 5)
- Muir: The Calipahate, p. 316.  

ا الظلم ،  ايم م( غيماا األنم  يف الت  0185همم   418اجلويين، عه  ا لك دب عه  اهلل )ت( 6)
حتقيق نصطفى حلمم(، فمؤاد عهم  ا ماع  أمحم ، دار الم عوة للطهاعمة والاشمر والتوزيم ،          

غياا األن ،  سيشار له فيما دع  هكذا: اجلويين.و 010 -012ة(، صم 0919ة)امسكا ري
 ص.

جم، حتقيمق حممم    5الفصل يف ا لل واألهواء والاحل،  ، أدو حمم  عل( دب أمح .ادب حزم( 7)
سيشمار لمه   ، و08، ص5م( جم0985نصر، عه  الرمحب عمرية، دار اجليل، دريوت )إدراهي  

 الفصل ، جم، ص. فيما دع  هكذا: ادب حزم.

ه فيمما  وسيشار ل 009م( ص0912أغاليط ا ؤرخني، دنشق ) عاد يب، حممود أدو اليسر.( 8)
 أغاليط ا ؤرخني، ص. دع  هكذا: عاد يب.
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، ودمذلك  (2)وتاعق  امنانة كذلك داختيمار أهمل احلمل والعقم     ، (1)األئمة والفقهاء
ليمة همذا   تاعق  شرعًا وتصح حتى دواح  أو اثاني، وجيب احلكم  الم ليق يف نم ى أه   

ويرى المهعض  ، (3)أو ذاك كأن تتوفر فيه الصفات الواجب توفرها يف امنامالشخص 
أن امنانة تاعق  دوجه آخر دأن ياص عليهما نمب اهلل سمهحانه، فجماء عام  علم( دمب        

ال تكون إال داص نمب اهلل سمهحانه   "أنه:  (4) م(940هم  001إمساعيل األشعري )ت
نب اهلل سمهحانه وتوليمف    نام دع   فهو داص وتوليف، وكذلك كل إنام ياص على إ

 عة محم ى الفئمات كالشميعة   دعض الفرق امسالنية ا تشمي  إليهوهذا رمبا ذههت  "عليه
كل مبا يتالئ  ونعتق  ، فماه  نب لمال دمالاص    –وفرلها  –فق  ذههت  على العموم،

ايب )ص( كامنانة وناه  نب لال داالختيار، ولكاه  حصروها يف ول  فاطمة دامت الم  
ديهما حمم  دب احلافيمة  سالها دع  احلسب واحلسني يف أخيهما ألكالزي ية .. وناه  نب 

وعرضماا  ، (5)وناه  نب آله األئمة ويرى أنه  ال ميوتون، وإاا يةيهمون ثم  يرجعمون   
ولكاه يلق( الضوء علمى الماهج    ة ال راسةفثلمذ  اآلراء رغ  أن دعضها جاء نتأخرًا 

 راء.ب هذ  اآللكثري ن وا ثالية ا سيسة نفس الكثري دون تافيذ فعل( الذي كان جيول يف

                                                

  .20األحكام، ص أنظر: احلاهل(.( 1)
حتريمر األحكمام    م(.0002هم 100ر ال يب دب مجاعة )تادب مجاعة، حمم  دب إدراهي  د  -     

يف ت دري أهل امسالم، حتقيمق فمؤاد، عهم  ا ماع  أمحم ، طهم  دار الثقافمة للطهاعمة والاشمر          
حتريمر األحكمام،    شار له فيما دع  هكذا: ادب مجاعة.وسي 55م( ص0988، )0والتوزي ، ط

 ص.

 .1األحكام، ص ردي.ا او (2)

 .220 -222العواص ، ص ادب العرد(. (3)

( نقماالت امسمالنيني   م940همم   001األشعري، أدو احلسمب علم( دمب إمساعيمل )ت     (4)
حتقيق حمم  حم( ال يب عه احلمي  ، نكتهة الاهضمة ا صمرية ،   ،0جم يف 2واختالف ا صلني، 

 نقاالت، جم، ص. عري.شوسيشار له فيما دع  هكذا: األ م(0989) 2القاهرة ،ط

 . 098 -091، ص0ا ق نة، جم ادب خل ون.( 5)
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ونب حاالت عه  اخلليفة األخرى دأن يعهم  الثماني أو أكثمر وهمذا نما أجماز        
عهم   ولمو  ": (1) م(0158همم  451الهعض فجاء عا  عل( دمب حممم  ا ماوردي )ت    

: دعم ي فمالن: فمإن نمات     قال اخلليفمة ني أو أكثر، ورتب اخلالفة فيه  فىل اثااخلليفة إ
فاخلليفة دع  نوته فالن، فإن نات فاخلليفة دع   فالن، جاز وكانت اخلالفة نتاقلمة إىل  

 الثالثة على نا رتهها.

أنا يف استخالف اخلليفة لول   فجائز نراعيًا أهليته ولكب الهعض شرط نوافقمة  
ونما  "، (2)ذ  الفئمة أهل احلل والعق  يف هذا االختيار، والهعض أجاز  دواا نوافقمة هم  

يطعب يف إنانته اجلر  يف ع الته، والاقص يف د نه، وأن صحت امنانة رغ  اجلر  يف 
، كالفسق وارتكاب احملظورات وخاصة إذا ع نت وللم  عاهما دعم     (3)" ع الة امنام

أنا الهعض فيشثط النعقاد الهيعة اتفاق أهل احلل والعق  لذلك، وإال فال  (،(4)العق 
، وخاصة إذا حصل نمب الفسمق،  ما فيمه نمب اضمطراب       (5)لهيعة شرعية نافذةتعترب ا

، وإن صح ل ى الهعض العه  حتى دواا جت يم  ديعمة أهمل احلمل     (6)األحوال والفنت
 .(7)والعق 

أنا ول  دوي  امنام فال يصح اخلرو  عليه حتى ونهما ظهر ناه لقول الرسول 
رب عليمه فإنمه نمب فمارق اجلماعمة شمربًا       ه، فليصم هنب رأى نب أنري  شيئًا يكر")ص(: 

                                                

 .05األحكام، ص ا اوردي.( 1)

 .00األحكام، ص ا اوردي.(2)

 . 28األحكام، ص احلاهل(.( 3)

 . 21األحكام، ص أنظر.( 4)
 .12حترير األحكام، ص ادب مجاعة. -     

 . 204، ص0ا ق نة، جم ادب خل ون.( 5)

 . 12حترير األحكام، ص .ادب مجاعة( 6)

 . 48، ص0، جماألنافة نآثر القلقشا ي.( 7)
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يثتمب علمى اخلمرو     ، ومذا نظر دعض الصحادة  ا (1) "فمات، إال نات نيتة جاهلية
 .(2)على امنام نب الفتاة وسفك ال ناء

كمما تراهما اآلراء    اظمر دشمرعية إنانمة يزيم  واسمتخالفه     نا سهق نسمتطي  أن ن 
  األئممة نمب لعمب العمب     ، فمب(3)لمسلمنيخليفة لالفقهية، وا والف التارخيية فيزي  

، ونب الصحادة نب يمرى  (4) م(000هم 515يزي  دب نعاوية كأد( حان  الةزال( )ت
، (5) يف اخلرو  عليه خروجًا نب ال يب، وناه  عه  اهلل دب عمر دمب اخلطماب )رض(  
، (6)والهعض يرى احلياد يف شأنه دأن ال يصاف نب الصحادة وال يقال داهوته أو كفمر  

، (7)دأنه خار  على امنام لمذا حكم  عليمه خارجيماً     –الهعض للحسني  –حتى نظر 
 .(8)وأن نظر آخرون دصحة خرو  احلسني  ا أنكر  يف يزي 

وضعت األحاديث الكثرية يف ذم يزي  واليت مل يثهت سا ها فحتى لو كان يزيم   
رية يزيم  دأنمه   ن رأى المهعض يف سم  ، وإ(9)فاسقًا فال جيوز خلعه كما يمرى ادمب كمثري   

، فهذا نا حتانل ده الهعض عليه وهذا نا ساطرله وتتعرض له الصمفحات  (10)نأفون

                                                

 . 59، ص9، جمالهخاري صحيح  (1)

 . 224-220العواص ، ص ادب العرد(.( 2)

 . 228 -221العواص ، ص ادب العرد(.(3)

 .085عيون األخهار، ص إدريس القرش(.( 4)

 . 21-08اخلالفة، ص ادب تيمية.( 5)

 . 05يف يزي ، صسؤال  مية.ادب تي( 6)

 .021عيون األخهار، ص إدريس القرش(.(7)

 .080، ص2، جمامسالنيني نقاالت األشعري.( 8)

 . 202 -200، ص8اله اية، جم ادب كثري.( 9)

اقص، ورجمل نمأفون أي   نأفون: ليل لممحق نأفون كأنه نزع عاه عقلمه، واألفمب: الم   "( 10)
 .15ص ،0لسان العرب، م نالص العقل "أنظر: ادب ناظور.
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، ولكمب رغم  همذا    (1)الالحقة، فا أفون ال تصح إنانته  ا حيويمه نمب نقمص وفسماد    
التحانل فق  وج  يف ا قادل نب أجاز خالفة يزي  وخاصمة دمأن دايعمه نمب أصمحاب      

، والذي رأى أن اخلرو  عليه خرو  عب احلق (2) الرسول )رض( كادب عمر )رض(
 ، وهذا نا سيذكر يف نولف عه  اهلل دب عمر نب الهيعة ليزي .(3)والصواب

تكمون   ة خاصة ويف اخلالفة األنوية عانمة، فإنهما مل  تولكب رغ  نا ليل يف خالف
ال  ما احتما  اخلليفمة أخمذ الهيعمة نمب األنصمار، وإلاماع         دا عاى احلريف للملكيمة، وإ 

كذلك يف ا قادل نهايعمة آخمريب،   ، و(4)ا عارضة يف سهيل اممجاع على العه  والطاعة
دون ا هاي  األول لوالية العه  كمروان دب احلك  المذي دويم  علمى أن يكمون خلفمًا      

والعصمر   ، وسري الاهج يف ديعة اثاني لوالية العه  يف نعظم  احلكم  األنموي   (5)ليزي 
لذا ولعم م تموفر    (6)ونراعاة للقرادة منر، ومتكياًا للظروف، استيثالًا لالعهاس( دأغلهه

ال ليل القاط  يف خالفة يزي  خاصة واخلالفة األنوية عانة، يتحمت  علياما عرضمها يف    
 سيالها التارخي( نهصريب نا تتطلهه كل حقهة زنايمة نمب نسمتج ات تمتمم وظروفهما     

النقسمام يف صمفوف   ون ركني هوى األلالم اليت وظفت وسيسمت أنفسمها لتشمجي  ا   
 .األنة الواح ة 

                                                

 . 01الازاع والتخاص ، ص ا قريزي.( 1)

 .11لي  الشري ، ص ادب طولون.( 2)

 . 044، ص5الطهقات، جم أنظر: ادب سع .( 3)
 . 021أغاليط ا ؤرخني، ص عاد يب. -      

 . 225تاريإل ال ولة العردية، ص اجلميل(.( 4)

 . 8، ص8، جموالتاريإل اله ء ا ق س(.( 5)

 . 209 -208سالنية، صالفرق ام عطوان.( 6)
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 ثالثًا: إجراءات معاوية التمهيدية وبيعة يزيد:

ت دعم   ولتهما وإاما جماء    ةمل تكب فكرة نعاوية يف استخالف ادامه فكمرة وليم    
أدق احلسادات يف الولت الذي رآ  نااسهًا لتافيذ فكرتمه   إجراءات حمسودة ل ى نعاوية

 ،واألجواء احمليطة ده ثانيًا.دع  ج  وعمل وختطيط يف شخص يزي  أواًل

وحصل استخالف يزي  يف ولمت كمان ا سملمون لم  عمانوا نمب ا شماكل        
، لذا ل م ا ةرية رأيمه يف أنمر كمان حمسمونًا     (1)والفنت ا ثتهة على نسألة اخلالفة

دأن دعا نعاوية لهيعة يزي ، وأن ال يثك األنة دون راع ما تهتم ي دمه    ،داعتقادي
إن( أرهب أن أدع أنة حمم  دع ي كالضأن "، حيث يقول نعاوية: (2)ويسري أنرها
علمى يقمني تمام،    ، ولذا فق  كان نعاوية واألنة امسالنية دأكملها (3)"ال راع( ما

دأن حل هذ  ا شكلة ده نا حيقب دناء ا سلمني وجياههما نشماكل لم  عانمت ناهما      
هيعة امنسمانية ذات نيمل   فمب ا ستحيل أن تعي  األنة دون إنام ألن الط ،الكثري
، فال د  ما نب رادع يردعها، وإنام حيرس الم يب ويسموس ا سملمني،    (4)للتظامل

وإن كان هذا األنر نرهونا دالةيب لسيلسمة   ، (5)وياصف ا ظلوم ويعالب الظامل
ال أن تتفرق مبشماكل  "فالد  مذا اخلالف نب حل جذري يردط دني اجلماعة،احلاك  

                                                

 . 88 -81، ص1ادب سع : الطهقات، جم( 1)

 . 221، ص2انظر: اليعقود(: تاريإل، جم( 2)
 . 042، ص0امنانة والسياسة، جم -
 .088أدو هالل العسكري: األوائل، ص -

 . 014 -010، ص5الطربي: تاريإل، جم( 3)

 . 048 -041، ص0نظر: امنانة والسياسة، جمأ( 4)
 .049، ص2، جمامسالنيني نقاالت ي.األشعر -    

 .48حترير األحكام، ص ادب مجاعة.( 5)
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ودهائمه داظمر المهعض أن حيمل      رأى نعاوية دثالب دصر  لذا (1) "احلك  وأسهادها
شمراف  ما   خاصة دأن طلهها له نب السمادة واأل ىل ديعة يزي  وهذ  ا شكلة، ف عا إ

، أنا وأن اختيار  ول  على يزي  خاصمة  (2)ناعًا للفنتنب االختالف و كان يتول 
ادامه يف همذ     فل  تكب داو أنيمة لثضمى غريهما، ومل يكمب نعاويمة لريضمى غمري       

فيمذكر أن   ‘ىل ديعتمه ااك نب يؤي  استخالف يزي  وي عو إ، إذ أنه كان ه(3)اآلونة
ولمف لمائاًل داعيمًا لهيعمة      –رديعمة دمب أنيمف نمب دمين دارم       –نسكني الم ارن(  

 :(4)يزي 
   رعشم أن أدع نسكياًا فمإن( ادمب ن  

 نمممب الاممماس أمحممم( عممماه  وأذود     
 

 إليمممك أنمممري ا مممؤناني رحلتهممما 
 

  القطممما لمممياًل وهمممب هجمممود   تمممثري 
 

 وهممماجرةل ظلمممت كمممأن ظهاءهممما
 

 إذا نمممما اتقتهمممما دممممالقرود شممممجود  
 

 إذا ا امممرب الةردممم( خمممال  ردمممه 
 

 "أنمممممري ا مممممؤناني يزيممممم  فمممممإن  
 

ناهيممك عممب أهممل الشممام نممب اليمانيممة ككلممب يقفممون نممب خلممف يزيمم      
السمهل   هم  لمه  يزي  فمما كمان نامه إال أن ن   فأراد نعاوية التمهي  لهيعة ، (5)ويؤازرونه

                                                

 .20، ص02نشكلة احلك ، جملة دراسات تارخيية، ع نهيه عالل.( 1)

 .90 -92خالفة، ص عالل.( 2)

 . 210، ص0ا ق نة، جم ادب خل ون. :أنظر( 3)
 .218السيوط(: تاريإل ، ص -  

 م(.111همم   89وف مبسمكني الم ارن( )ت  عانر ا عرلارن: نسكني ال ارن(، رديعة دب ( 4)
دمراهي  العطيمة، نطهعمة دار    ه وحققه عه  اهلل اجلهوري، خليمل إ ني ال ارن(، مجعكسنديوان 

 له فيما دع  هكذا: نسكني ال ارن(.ار وسيش 02-00م(، ص0911) 0ري، دة اد، طالهص
 ديوانه، ص. 

 . 544، ص0الشعر، جم ا دب لتيهة. -      
 . 202، ص21األغان(، جم ألصفهان(.ا -    

 . 85، ص1ادب عه  رده: العق  الفرل ، جم( 5)
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 وفاته نا ستؤول إليه األح اا فيما دعم  ،  لل خسائر نكاةالكفيلة  صوله نراد  يف أ
ألن تاظر إليه دأنمه نؤهمل    دول   يزي  فمه  لاظرة نستقهلية يف رأي اجلماعة امسالنية

 ثل هذا ا كان، فق  أشركه يف أعظ  عملني مما أكرب األثمر يف علمو نقانمه، وارتفماع     
 –أي الهيعمة   –يف أعني الااس، وجيعلونه يف أعياه  أهاًل للمكان الذي هيأ  له  نكانته

هذا األنر، فقمام عهم  ا لمك    وهما اجلهاد يف سهيل اهلل حيث غلب على األنويني نثل 
غزا  أدو  أم، 815  هم 58، فف( ساة (1)وان فيما دع  مبثل ذلك ن  اداه الولي دب نر

، وعهم  اهلل دمب   (3)كعه  العزيز دب زرارة الكالد(، (2)الصائفة يف مجاعة نب الصحادة
دب زيم   اخال   –يوب األنصاري أأدو  الصحاد( اجلليل أدرزه كان و (4)زهرة امذل(

أنما دنيماك  فمال    "زاه ًا، فيقول ليزي  ول  ثقل: فةزا ن  يزي  وكان رجاًل  –دب كليب 
، ويمروى أنمه كمان نمب     (5) "حاجة ل( فيها، ولكب ل نين نا استطعت يف دمالد العم و  

وشه  د رًا وُأح ًا وا شاه  كلها وشمه  نم  علم( دمب أدم(      "أصحاب الرسول )ص( 

                                                

 . 00اجلهشياري: الوزراء، ص( 1)

 . 241، ص2لارن: اليعقود(: تاريإل، جم( 2)
 . 088، ص0أدو زرعة: تاريإل، جم -
 . 095، ص08ادب عساكر: تاريإل دنشق، جم -

  )حيث يقول داحلرف: 280ادب حزم: اجلمهرة، ص( 3)
 ل  عشت يف ال هر أطموارًا علمى طمرق   

 

 فصادفت ناها اللني والهشعاشتى  
 

جم، 01فقتل، فأخرب نعاوية أديه لائاًل: )هلك واهلل فتى العرب..( انظر: ادب األثري: الكانل يف التاريإل، 
 -221، ص0م(، جمم 0981العلمية )حتقيق أد( الف اء عه  ا لرمحب القاض(، دريوت، دار الكتب 

 شار له فيما ده  هكذا: ادب األثري: الكانل، جم، ص.وسي 228
 .211 -288، ص2نهاية، جم الاويري. -      

 .098 -091، ص24األغان(، جم األصفهان(.( 4)

ويقول: أد( مسعت رسول اهلل )ص( يقول: ي فب عا  سمور القسمطاطياية رجمل صمال      "(5)
 . 001-019، ص5مالعق  الفري ، ج " أنظر: ادب عه  رده.أرجو أن أكون هو
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ورافق اجلي  كذلك عه  اهلل دب عهاس وعه  اهلل دب عمر وعهم  اهلل   (1)"طالب نشاه 
، فصم  يزي  على دك األسوار وه م احلصمون،  (2)دب عمرو دب العاص، وادب الزدري

وأد ى يزي  نب الم هاء نما شمه  لمه دمه       (3)لشجاعته ولوة شكيمته نا يلفت االنتها 
الذي دفمب عام     –، فق  ه د الروم داه  لرب أد( أيوب األنصاري (4)وص يقه ع و 

فرد عليه  يزي  نه دًا ده م كاائسه  يف دالد العرب إن فعلوا ذلك، فرج   –األسوار 
نين، وإن( أحلف  ق ا سيح ال كان أدوك أعرف لك "صاحهه  عب ته ي   لائاًل ليزي  

حتى أصمهح لمرب أدم( أيموب نمزارًا للمروم يتربكمون دمه         ، (5) "حيرسه ساة أح  غريي
 ةمرس ، وهذا نا ي عونا للقول دأن يزي  لم  اسمتطاع أن ي  (6)ويستسقون دالتقرب إليه

 ون احلساب لإلسالم وا سلمني.هس نفوس الروم ويذعره  وجيعله  حيالرعب يف

                                                

 .228، ص0الكانل، جم ادب األثري.( 1)

األتممادك(  دممردي ادممب تةممري دممردي، مجممال المم يب أدممو احملاسممب يوسممف دممب تةممري    ( 2)
جم، نسخة نصورة عمب  08الاجوم الزاهرة يف نلوك نصر والقاهرة،  م(.0428هم 814)ت

لتمأليف والثمجمة   طهعة دار الكتمب، وزارة الثقافمة وامرشماد القمون(، ا ؤسسمة ا صمرية ل      
له فيما دع  هكذا: ادب تةمري  وسيشار  005، ص0م( جم0980والطهاعة والاشر، القاهرة )

 الاجوم الزاهرة، جم، ص. دردي.

 .201، ص01األغان(، جم أنظر: األصفهان(.( 3)
 .001، ص5العق  الفري ، جم ادب عه  رده. -     

ثمار المهالد وأخهمار العهماد، دار     م(. آ0280هم 882ا حممود القزويين )تالقزويين، زكري( 4)
 ثار الهالد، ص. القزويين: آوسيشار له فيما دع  هكذا:  818صصادر، دريوت )ب، ت( 

 . 001 -008احملاسب، ص لارن: الهيهق(.( 5)
خمتصر  م(.0291هم  891  الهة ادي )ت حنو ادب الكازرون(، ظهري ال يب عل( دب حمم -     

لعهاس، حققه وعلق عليه نصطفى جواد ووض  ا ىل ناتهى دولة دينالتاريإل نب أول الزنان إ
فهارسه وأشرف على طهعه سمامل اآللوسم(، ا ؤسسمة العانمة للصمحافة والطهاعمة، نطهعمة        

خمتصمر   له فيما دع  هكمذا: ادمب الكمازرون(.   ، وسيشار 80م( ص0911احلكونة، دة اد، )
 التاريإل، ص.

 . 485، ص0الطهقات، جم أنظر: ادب سع .( 6)
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، فق  جماء  (1) م(912هم 291ل( أمح  دب عمر دب رسته )ت أنا عا  أد( ع
ولميس يزيم  دمب نعاويمة،      "نسلمة دب عه  ا لك"أن أول نب ضرب اسوار القسطاطياية

على ي  يزي  يف عه  نعاويمة همذا   ورغ  أن اممجاع جاء أنها طرلت لهل ذلك خاصة 
)أول جي  ول  وردت أحاديث يف هذ  الةزوة، حيث روي عب الرسول )ص( لوله: 

فكان هذا داف  للمهعض أن يكمون لمه لم م سمهق ممذا        يةزو ن ياة ليصر نةفور م (
 .(2) العمل

يف نظر الهعض وخاصة نمب شمكك    ونا أضيف نب ح يث هذ  الةزوة فيه و
أن يزي  كان نتشككًا يف الاتائج نثددًا يف ا شاركة فيها، حيمث كمان يقمي      يف سريته ،

ئاًل ول  أصاب الةزوة نا أصادها نب احلمى وا رض وكانت ، فتمثل لا(3)د ير مسعان
 ، لوله:(1)تسمى غزوة الطوانة

 =                                                

جم،، حققمه  4 م(. صفوة الصفوة،0210هم  591ال يب أدو الفر  )تادب اجلوزي، مجال  -    
وعلق عليه حممود فاخوري، خر  أحاديثه حمم  رواس للعجم(، نشمر دار ا عرفمة للطهاعمة     

وسيشار له فيما دع  هكمذا: ادمب اجلموزي،     411، ص0(، جم0919) 2والاشر، دريوت، ط
 صفوة الصفوة، جم، ص. 

األعمالق الافسمية، ويليمه     م(.912هم  291عل( أمح  دب عمر )ت نظر: ادب رسته، أدوأ( 1)
يشمار لمه   وس 090م(، ص0981كتاب الهل ان لليعقود(، طه  ن ياة لي ن، نطهعمة دريمل، )  

 االعالق، ص. فيما دع  هكذا: ادب رسته.
 . 081 -088احملاسب، ص الهيهق(. -     

 . 50، ص4، جمالهخاري نظر: صحيحأ( 2)
 .229، ص8اله اية، جم ادب كثري. -      
 .05-04سؤال يف يزي ، ص ادب تيمية. -     

نظمر: الهكمري، أدمو    لسمادق ذكرهما( أ  )دير مسعان: وه( داعتقادي نفسها ديرنران ا( 3)
نعجم  نما اسمتعج  نمب أمسماء       م(.0194همم  481 دب عه  العزيز )تعهي  عه  اهلل
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 أهممون علمم(َّ مبمما اللممت مجمموعه "
 

 لطوانممة نممب محممى ونممب نمموم   يمموم ا 
 

 إذا اتكأت علمى األاماط نرتفقماً   
 

 "دممم ير مسعمممان عاممم ي أم كلثممموم     
 

 : فرد عليه يزي  لائاًل (2) فألس  عليه أدو  ليلحق دالةزوة
 جتممممين ال تممممزال تعممممُ  ذنهمممماً "

 

 لتقطمم  حهممل وصمملك نممب حهممال(    
 

 فيوشممك أن ُيرحيممك نممب دالئمم( 
 

 (3)"نزولممم( يف ا هالمممك وارحتمممال(   
 

ففم( نمرض نعاويمة     ،ولكب نهما يكب فل  تكب هذ  الةزوة الوحيم ة ليزيم   
 .(4)األخري ُيذكر أن يزي  كان خارجًا يف صائفة إىل دالد الروم

ُشرف يزي  دإنرته هو احلمج، فمريوى أن يزيم  لم  كمان      والعمل اآلخر الذي 
همم   52وسماة )  ،(6) م(810همم   50وساة )، (5)م(811هم  51ساة ) أنريًا للحج

 =                                                

 0يممق نصممطفى السممقا، عممامل الكتممب، دممريوت، ط ، حتق2جممم يف 4الممهالد وا واضمم ، 
 نعج ، جم، ص. وسيشار له فيما دع  هكذا: الهكري. 585، ص2م( جم0980)

الطوانة:  دل  تق  على ثةر ا صيصة، الوالعة على  ر جيحان ا مت  نب  ر الروم إليها، وه( "( 1)
، ذات نااخ مجيمل  شرق هرللة يف اجلزء اجلاود( نب اجلمهورية الثكية مشال ،دل  كثري الضياع 

 م(.911همم  081  دب حولمل الاصمييب )ت  نظر: ادب حولل، أدو القاس  حمموخريات وفرية( أ
يشار له فيمما دعم    وس 088م( ص09 -ناشوارات دار نكتهة احلياة، دريوت )؟،صورة األرض 

 صورة األرض، جم.  هكذا: ادب حولل.
 .45، ص4يالوت: نعج  الهل ان، جم -    

 . 001 -029نسب، ص ظر: الزدريي.أن( 2)
 . 229، ص2اليعقود(: تاريإل، جم -     

 . 089، ص4نعج  الهل ان، جم يالوت.( 3)

 .219-218، ص01األغان(، جم األصفهان(.( 4)

 . 251، 21احملرب، ص أنظر: ادب حهيب.( 5)
 .009خالصة الذهب، ص ادب لاياو. -     

 .209، ص2تاريإل، جم أنظر: اليعقود(.( 6)
 .288، ص5تاريإل، جم الطربي. -     
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، أن المذي  (2)، يف الولت الذي جاء عا  الطمربي (1) م(812هم 50م(، وساة )812
امة يف  حج دالااس يف  الساتني األخريتني )هو سعي  دب العاص( حيث كان واليًا للم ي

خرو  يزي  للحج، دوالية همذا ا مذكور    –داعتقادي  –هذ  الفثة إال أن هذا ال ياف( 
ونب روى درواية نكران نثل هذا العمل ليزي  دب  ولكاه غمض عب ذكر  عا  الطربي

 .نعاوية

ودهذا كان نعاوية ل  وض  حجر األساس يف تولية يزي  لعه   نب دع   دعم   
 أن أشركه دهذ  األعمال.

هاا نأت( على سهيل ثاٍن  عاوية يف أنمه كمان حيصمل علمى نما يريم   دلطفمه        و
فريوى عا  يعقوب دب سفيان الهسموي   الهالغ فيه أحيانا، ، وجبزيل عطائه(3)ون اراته

أنه  ا رغب نعاوية مبهايعة يزيم  أرسمل لعهم  اهلل دمب عممر دمب       "م( 891هم  211)ت
وطريقمة يف  اسهة له هو سهيله إىل نمراد ،  دال فكان عطاؤ  (4) "اخلطاب نائة ألف دره 

، وكمان  (5)نفاوضته فيمسك يف نواض  امنساك، وجيزل يف الولت الذي يرا  نااسمهاً 
نستشريًا يف أنور  ال نسته ًا دها لذا كان شهه إمجاع على االستخالف، إال أنه سمرعان  

يمة يتتهم  كمل    ، فال غرادمة أن نمرى نعاو  (6)نا رفض  ه أ  يف الوراثة نب األب لالدب
 ة له كمهين هاشم ، فمأراد زوا  يزيم     عاديالسهل لايل نهتةا ، وخاصة دوجود أحالف ن

                                                

 . 088، ص08تاريإل دنشق، جم أنظر: ادب عساكر.(1)
 .229، ص8اله اية، جم ادب كثري. -     

 .292، 288، ص5تاريإل، جم الطربي.(2)

 .055، ص2تاريإل، جم الاويري.(3)

 .492، ص0ا عرفة، جم أنظر: الهسوي.(4)
 .512، ص0صفوة الصفوة، جم ادب اجلوزي. -     

 . 048 -045، ص2م الفتو  ادب أعث ،( 5)

 . 251، ص0الكانل، جم ادب األثري.( 6)
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، وأغم ق دماألنوال علمى أشمراف الاماس      (1)بدب جعفر دمب أدم( طالم   اداداة عه اهلل 
إال  ،دب أد( دكر )رض(وسادته  كاحلسني دب عل( وعه  اهلل دب الزدري، وعه  الرمحب 

، وسلك سهاًل أخمرى كاسمتخ انه ألنماس    (2)ونهتةا  ه  رأيهأخفق يف نوافقت رمبا أنه
ووىل عهم  المرمحب   ،على دعض األعمال، فوىل الضحاك دب ليس الفهري على الكوفة 

وحتى أنه حث يزي  على دمذل العطماء ليسمتميل نمودة      ،(3)د( دكر على اجلزيرةأدب 
، ويعترب مبا ياري له   جمالسه ليسم  نا يقال، وأحضر(4)الااس وترتف  نكانته يف أعياه 

 .(5)ويعتاد سياسة األنور عقله

وعلى الاقيض نب ذلمك فقم  حتم ا المهعض دمأن نعاويمة لم  أخمذ الهيعمة          
 (7)، وأنه اته  احليلة دالقضاء على نب ياافس اداه يف أنر ، ولكب حل  نعاوية(6)لهرًا

 ذكريم ف ،يف شخصية نعاويمة  والذي يتاافض –رجح على األ –ل  يثف  عب نثل هذا 
الرمحب دب خالم  دمب   أن نعاوية حني استشار يف االستخالف، أشري عليه دشخص عه  

                                                

 . 081نظرية األنويني السياسية، ص زهري غااي .( 1)

، 0م( جمم 0908، )0جم، دار ا عارف الاظانية، حيم ر أدمار، ط  2سالم، الذهيب: دول ام( 2)
 جم، ص.، وسيشار له فيما دع  هكذا: الذهيب: دول امسالم، 22ص

 . 048، ص0جم، امنانة والسياسة( 3)

 . 018، ص0دهجة اجملالس، جم ادب عه  الرب.( 4)

 . 090، ص08تاريإل دنشق، جم ادب عساكر.( 5)

 .084 -080، ص0جمامنانة والسياسة،  (6)

)فق  كان نعاوية، لهيهًا، حليمًا، فق  وصل احل  أن سئل نب زو  أنه لهل أد( سفيان، فرد ( 7)
يتمه دون أن يكمون السمهب يف لتلمه(     عاوية فقتل السائل يف سهيل آخر، ف ف  نعاوية دعليه ن

 . 094األوائل، ص  أنظر: أدو هالل العسكري.
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 م(0202همم   801ويته  ادب األثمري اجلمزري )ت   (1)الولي ، فيزع  أنه دّس له الس 

دأنه كان يف هذا الولت نريضًا، وداعتقادي أنه نمات مبرضمه فاسمب  عاويمة     "، هذا(2)
وهذا نا يؤي   دتاريإل وفاتمه ا هكمر عمب    ، (3) (881هم  48لتله، وكانت وفاته ساة )

أن " (4)الفثة اليت فكر فيها نعاوية دتافيذ الهيعة الداه ويمروي أدمو الفمر  األصمفهان(    
زوجمة احلسمب جعم ة دمب     نعاوية فعل ذلك ن  احلسب دمب علم( كمذلك، فيمذكر أن     

ا يزيم  إن  دب ليس ه( اليت وضعت له الس ، واع ًا إياهما نعاويمة دتزوجيهم   ااألشعث 
، ولكمب  (6)، ومل يف ما دوع ها ويقال أجزل ما يف العطاء نقادل ذلك(5)فعلت ذلك

إن يكب الذي أظمب فماهلل أشم  دأسمًا     "نفسه يقول ول  سئل عب فاعله:  )رض( احلسب
 .(7) "درق د(وأش  تاكياًل وإال فما أحب أن يقتل 

                                                

ا امق يف أخهار لري ، صححه وعلق عليه خورشي  أمح  فاروق، عمامل   أنظر: ادب حهيب.( 1)
ب حهيب: ا اممق،  ، وسيشار له فيما دع  هكذا: اد081م( ص0985، )0الكتب، دريوت، ط

 ص.
 .091، 08ا ألغان(، جم األصفهان(. -    
 . 089-088األوائل، ص أدو هالل العسكري. -    

 . 441، ص0أس  الةادة، جم ادب األثري.( 2)

 .221، ص5تاريإل، جم أنظر: الطربي.( 3)
شذرات المذهب يف أخهمار    م(.0818هم  0189لفال  عه  احل( )ت)ادب العماد احلاهل( أدو ا

، حتقيق جلاة إحياء الثاا العرد( يف دار اآلفاق اجل ي ة، ناشورات دار 4جم يف8نب ذهب، 
 ما دع  هكذا: ادب العمماد احلاهلم(.  وسيشار له في 55، ص0م(، جم09 -اآلفاق، دريوت )؟

 شذرات الذهب، جم، ص.

 .10، 51نقاتل، ص األصفهان(.( 4)

 . 118، ص4شر ، جم أنظر: ادب أد( احل ي .( 5)
 . 011 -018، ص0نآثر، جم القلقشا ي. -     

 .10إدريس القرش(: عيون األخهار، ص( 6)

 . 421، ص2نرو ، جم أنظر: ا سعودي.( 7)
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ولاص، فمات، أن نعاوية كذلك احتال دالس  على سع  دب أد(  وير الهعض
 هااك  ولكب (1) لهيعة الداه وسع  على لي  احلياةوذلك أّن نعاوية مل يكب ليستطي  ا

 =                                                

 .290 -292، ص2تاريإل اخلميس، جم ال يار دكري. -

 . 080نظر: تاريإل اخللفاء، صأ( 1)
 . 898، ص4شر ، جم ادب أد( احل ي . -
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، فلم  يكمب نعاويمة    (1)نب يرى أن هذ  الروايات خالية نب الصحة ناقطعة امسمااد 
، (2)ياقض عه ًا لطعه على نفسه للحسب دب عل(، لذا أدر دوع   حتى وفماة احلسمب  

ه  دالهيعة  ل  ، فيذكر أن نعاوية(3)أهاًل للقيادة يف نظر الهعضرغ  أن احلسب مل يكب 
يف الولت يرى أنه دم أ دتافيمذ نشمروعه     –وهذا نا أرجحه  –دع  وفاة احلسب نهاشرة 

، لذا ولكل ذلك (4)دع  وفاة زياد دب اديه، حيث كان رافضًا لهيعة يزي  يف نظر الهعض
 .(5)وال رغب دالثاج دهيعته الداه  –كما يزع   –مل يأسف نعاوية 

اخلطمموات العمليممة يف الهيعممة يف اجتممماع عممام لزعممماء ووفممود   ثمم  جمماءت
، ويقال إن نعاوية فكر دها ج يًا يف همذ   (7) م(815هم  58، وذلك ساة )(6)القهائل

                                                

 . 040صأغاليط ا ؤرخني،  عاد يب.( 1)

 .028تاريإل ال ولة العردية، ص أنظر: سامل.( 2)
ال ولة العردية امسالنية، دار إحياء الكتمب العرديمة، عيسمى الهماد( احللميب       اخلردوطل(، عل( حسين. -

 وسيشار له فيما دع  هكذا: اخلردوطل(: ال ولة العردية، ص. 084م(، ص0981وشركا ، القاهرة )

ق وشر  عه  السالم حمم  هارون، نطماد  دار الكتماب العردم(،    اجلاحظ: العثمانية، حتقي( 3)
 وسيشار له فيما دع  هكذا: اجلاحظ: العثمانية، ص. 98م(،  ص0955نصر، )

 .208الفرق امسالنية، ص لارن: عطوان.( 4)
الرويض(، حممود حمم  فال، حركة عه  اهلل دب الزدري )رسمالة ناجسمتري غمري ناشمورة(      -      

، وسيشمار لمه فيمما دعم      88 -85م( ص0991 درادكة، اجلانعة األردنية، )دإشراف صال
 هكذا: الرويض(: حركة عه  اهلل دب الزدري، ص. 

 . 080نظر: تاريإل اخللفاء، صأ( 5)
 . 295، ص0د( احل ي : شر ، جمادب أ -     

 .01الاظ  امسالنية، ص ونني.دمي( 6)

الهيان ا ةمرب   م(.0089هم  595ا راكش( )ت ب حمم دو عه  اهلل، حمم  دادب عذارى، أ( 7)
جم، حتقيق ونراجعة  ، س، كموالن، وليفم( دروفاسمال، دار    4يف أخهار األن لس وا ةرب، 

 ارى.، وسيشار له فيما دعم  هكمذا: ادمب عمذ    22، ص0م( جم0980) 0الثقافة، دريوت، ط
 الهيان ا ةرب، جم، ص. 
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ورمبما  عرفمة    –فاستشار عه  اهلل دمب المزدري    .(1)اآلونة ولكاه مل يعلاها إال لهيل وفاته
وال  يا أنري ا ؤناني إن( أناديك،"فقال ادب الزدري:  –ية لطمو   ادب الزدري الاوايا احلقيق

نظر لهل أن تتق م وتفكر لهل أن تام م، فمإن الاظمر    أناجيك، إن أخاك نب ص لك، فأ
لهل التق م والتفكر لهل التا م، فضحك نعاوية، ولال: ثعلب رواغ، أتعلمت السمج   

، ويف نولف ادب الزدري (2) أخيك نا يكفيك" ا سجعت ده على ادبعا  الكرب يف دون ن
 هذا نا كان نثله نولفه نب الهيعة حني أعلات.

إال أن نعاوية كان ل  أطممأن لسمرية يزيم  ودأنمه سميكون أهماًل للخالفمة يف        
، فكتب إىل األنصار حتى تأتيه الوفود دالهيعة، فاستشاره  فماه  نب رفمض  (3)نظر 

، أن (5)، ويرى حمم  اخلضري(4)ا ض( يف الهيعة كوف  ا  ياة ، وناه  نب حث على
ل  الضحاك دب ليس هذ  الوفود كانت توافق  ا جيول يف نفس نعاوية، وترى رأيه فتك

وتكلم  عهم  المرمحب دمب عثممان      ، (6)ن نعاويمة لم  دعما  للكمالم    الفهري، ويقمال أ 
و دب سعي  ، وعمر(9)وعه اهلل دب عصام (8)، وعه  اهلل دب نسع ة الفزاري(7)الثقف(

                                                

 .51دراسات، ص عالل.( 1)

 .000، ص5لعق  الفري ، جما ادب عه  رده.( 2)

 . 02لي  الشري ، ص ادب طولون.( 3)

 .000، ص5العق  الفري ، جم أنظر: ادب عه  رده.( 4)
 . 054 -050، ص21نهاية، جم الاويري. -     

تماريإل األنم  امسمالنية، ال ولمة األنويمة،      حماضرات  اخلضري، حمم  دب عهي  الهاجوري.( 5)
، 0لكمربى، نؤسسمة دار التحريمر للطهم  والاشمر )ب. ت( جمم      جم، نصر، ا كتهة التجارية ا2

 وسيشار له فيما دع  هكذا: اخلضري: ال ولة األنوية، جم، ص.  085ص

 . 040، ص0امنانة والسياسة، جم ( 6)

 . 041، 044، 040، ص0امنانة والسياسة، جم (7)

 . 045، ص0امنانة والسياسة، جم (8)

 . 045، ص0امنانة والسياسة، جم (9)
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غرادة أن    نب دافم  عمب أنمر    ، وال (2)دب نعب السلم(اوثور  (1)ش ق األنوياأل
 م(888همم  255دب  مر اجلماحظ )ت  ي  حتى    السيف فجاء عا  عمرو الهيعة ليز

وأشمار ديم   إىل    –أنري ا ؤناني هذا "دب ا قا  العذري سل سيفه لائاًل: ا، أن يزي  (3)
شمار ديم   إىل   وأ –فهمذا   أدمى فمب  –واشار دي   إىل يزي   – فإن نات فهذا –نعاوية 

، فقم  دخمل   ، أنا األحاف دب ليس التميمم( "سيفه، فقال له نعاوية: أنت سي  اخلطهاء
"رأيمت شمهادًا ونشماطًا وجلم ًا     فخمر  لمائاًل:    – لمذلك  نعاويةوف  دعا   –على يزي  

يا أنري ا مؤناني،  "_وال رافضًا فقال:  إال أنه ل  حتفظ يف أنر الهيعة ال جميهًا، (4) "اونزاح
أنت أعلماما دليلمه ونهمار ، ودسمر  وعالنيتمه، فمإن كامت تعلم  أنمه خمري لمك فولمه             

 ،(5) "واستخلفه، وإن كات تعل  أنه شرلك، فال تزود  ال نيا، وأنت صائر إىل اآلخمرة 
، فةضمب الضمحاك لكمالم    (6)"أخاف اهلل أن كذدتك، وأخافمك أن صم لتك  "ث  لال: 

أصلح اهلل أنري ا ؤناني إن أهل الافاق نب أهل العراق، "ألحاف ونولفه، فولف لائاًل:ا
نروءته  يف أنفسه  الشقاق، وألفته  يف دياه  الفمراق، يمرون احلمق علمى أهموائه ،      

ويف لوله هذا نا أخذ عب أهل العراق، يف ذلك الولت دأنه   "كأاا ياظرون دألفائه ...
أن ا ةرية "، (8)، أنا ادب األثري فريوي(7)عون إال    السيفأهل شقاق ونفاق، ال يطي

                                                

 .95، ص0عيون األخهار، جم أنظر: ادب لتيهة.  (1)
 . 089، ص4العق  الفري ، جم ادب عه  رده. -      

 . 044، ص0امنانة والسياسة، جم (2)

 . 011، ص0الهيان، جم أنظر: اجلاحظ.( 3)
 . 201، ص2عيون األخهار، جم ادب لتيهة. -    

 . 251، ص0الكانل، جم ادب األثري.( 4)

 . 048 -045، ص0ة والسياسة، جمامنان(5)

 . 244، ص0ادب أد( احل ي : شر ، جم( 6)

 .048، ص0امنانة والسياسة، جم (7)

 . 249، ص0الكانل، جم ادب األثري.( 8)
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هو الذي دعث دوف  العراق وعليمه ادامه نوسمى، فوافقموا علمى الهيعمة ليزيم ، إال أن        
، إن وف  العراق كان ميثله هان  دمب  (1)، وجاء يف )تاريإل اخللفاء("نعاوية ارتأب ناه 

دع  أن لضى له نعاوية حاجتمه، ويمروي   ودعا إليها، عروة ا رادي، فوافق على الهيعة 
وجلمس يزيم  يف لهمة     "الوفمود أن رجاًل نب محري، دعا إىل أخذ الهيعمة نمب   " (2)اجلاحظ

، فولمف رجمل   (3)محراء، فجعمل الاماس يصمافحون نعاويمة ثم  مييلمون علمى يزيم         
 .(4) "الله  إن( أعوذ دك نب شر نعاوية... ويقال إن نعاوية نهر  فهاي "لائاًل:

ب ا ولف ليخلو نب رافضني للهيعة كارهني ما، حيث يذكر أن يزي  لمال  ومل يك
 عوناا، فقال له يا أنري ا ؤناني، واهلل نا ن ري أخن ع الااس أم خي"دع  إن دايعه الااس: 

فلم    "،ردت خ يعته فتخادع له، حتى تهلغ ناه حاجتك، فق  خ عتمه نعاوية: كل نب أ
 ،(5)على نمب دماي  كارهمًا، نةلودمًا علمى أنمر        يكب ليخفى على يزي  نب داي  طائعًا

ديعة يزي  ، ث  ج دت (6)د( سفيان أول نب داي  الداه يف حياتهأودهذا كان نعاوية دب 
، إال أن ديعته مل تكب دا عاى احلريف للملكية حيث أخذ الهيعمة نمب أهمل    (7)دع  وفاته

                                                

 . 058 -054ص تاريإل اخللفاء،( 1)

 .098، ص0الهيان، جم اجلاحظ.( 2)
 . 088، ص0رغهة األنل، جم ا رصف(. -

 . 511، ص2ات، جموفي أنظر: ادب خلكان.( 3)
 . 088، ص0رغهة األنل، جم ا رصف(. -

 . 002، ص5العق  الفري ، جم ادب عه  رده.( 4)

 .001، ص2ا ربد: الكانل، جم( 5)

 .252، ص2انظر: القلقشا ي: صهح، جم( 6)
 . 098السيوط(: تاريإل، ص -

 .229، ص8ادب كثري: اله اية، جم( 7)
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 (1)درنمارد لمويس   الستشمرق  يمه لوحم  ، فمريى   ومل يسمته  ويسمتأثر رأ  احلل والعق ، 
Bernard Lewis " ،أن جملس دنشق هو الذي أنر تعيني يزي  ث  استشار نعاوية القهائل

 ."وأعلب الهيعة جلمهور األنة

يف هذ  الفثة ا هكرة نب التاريإل ث  نظر نعاوية يف ديعة أهل احلجاز وأهميتها 
ل عام ه   يقهم  امسالن(، وخاصة كهار أدااء الصحادة فكمان ذا لااعمة دمأن أنمر  لمب     

 ،لذا فقم  كمان نعاويمة نطلعمًا علمى أنمر         ،ويسر، وخاصة احلسني دب عل(  دسهولة
، فق م ا  ياة عارضًا الهيعة الداه نرفقًا دهؤالء الااس نه دًا يف غري عاف، (2)نرالهًا له

 ويقال أنه لال يف هذا ا قام: 
 لمم  كاممت حممذرتك آل ا صممطلق"

 

 وللمممت يممما عمممانر ذرنممم( وانطلمممق  
 

 نمممك إن كلفمممتين نممما مل أطمممق إ
 

 سمماءك نمما سممرك نممين نممب خلممق       
 

 

دونمممك نممما اسمممتقيته فأحسمممب  
 "(3)وذق

وتةمض ا صادر األولية ا تواترة امسااد، يف أن نعاوية ل  ظهر دذلك ا ولف 
فهذا نا يتاافى وسياسة نعاويمة  ، (4)العايف الذي تصور  دعض ا صادر درأي فلهوزن

ورمبا اختلط علمى المهعض دمالردط هاما ودمني األحم اا       ، (5)وحلمه وت دري  األنور

                                                

لعرب يف التاريإل، ترمجة نهيه أنني فمارس، حمممود   : ا(Bernard Lewis)لويس، درنارد ( 1)
وسيشار لمه فيمما دعم      90م( ص، 0954، )0يوسف زاي ، دار العل  للماليني، دريوت، ط

 هكذا: لويس، درنارد: العرب، ص.
 . 090-091األوائل، ص أدو هالل العسكري.( 2)

 .040-041، ص 2الفتو ،   لارن: ادب أعث . (3)
  .058، ص 2  نهاية، الاويري. -    

 .009-008ال ولة العردية، ص  فلهوزن. (4)

 .51دراسات، ص عالل. (5)
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، ويؤي   هذا نولف نعاوية ن  عائشمة )رض( دعم  أن لم م    (1)األوىل يف خالفة يزي 
ف عته إىل الثوي، ن  كهار أدااء الصحادة حتى حيصمل  ا  ياة طالهًا نشورتها يف األنر، 

نعاوية ل  هم د دقتمل   ه دعض الاصوص نب أن تيتاالض نا تاالل، ولذا (2)على الهيعة
، خوفمًا نمب القتمل    (3) دااء الصحادة، إن ه  مل يهايعوا "فهايعوا نكرهني،  م  السميف"  أ

وجماء يف امنانمة   ، (4) "كادنا وخفاا القتمل "حيث يقولون، ول  أعاده  الااس لهيعته : 
عانمل نعاويمة علمى     –، أن نعاوية طلب نب سعي  دب العاص األنموي  (5)والسياسة

الش ة يف أخذ ديعة أهل ا  ياة على الرغ  أنه تكاد تتفق كثري نمب الاصموص    –ا  ياة 
يه علمى  يف نصر والشام والعراق، دعث لوالأن استوثق لهيعة يزي  نعاوية ودع  على أن 

ا  ياة دأنه يري  االستخالف على األنة، فرغب الااس يف ذلك إال أنه أعاد علميه  ذكمر   
 –كما سيذكر نب نولفه نمب الهيعمة    –نب نروان نفسه فكان هاا االختالف حتى يزي ، 

كذدت واهلل يا نروان، وكذب نمب أنمرك دهمذا واهلل نما يزيم       "دكر:  د(وعا ها لال ادب أ
أن جتعلوها هرللية، كلما نات هرلل لمام هرلمل، فمثادا نمروان     درضى، ولكب تري ون 

 .(6)وعه  الرمحب الكالم، فاضطرب اجلم  دون أن تكب ديعة

                                                

 . 041ال ولة العردية، ص فلهوزن. (1)

 .058، ص 0نظر: االنانة والسياسة،  أ (2)
 .404، ص 2الفتو ، م ادب أعث . -   

 .084-080، ض 0لارن: امنانة والسياسة،    (3)
 .091ائل، ص األو أدو هالل العسكري. -     
 .222-220العواص ، ص  ادب العرد(. -     

 .059، ص 2نهاية،   الاويري. (4)

 .051، ص 0  االنانة والسياسة، (5)

 .009-008، ص 2الفتو ، م أنظر: ادب أعث . (6)
 .000-002، ص 5العق  الفري ،   ادب عه  رده. -       
 .091-089األوائل: ص  أدو هالل العسكري. -       
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ىل ا  يامة،  يف ألف فارس إفخر  حاجًا  –أي رفض الهيعة  –نعاوية اخلرب  فهلغ
، واحلسمني دمب   (1)دب ادم( دكمر  افلما دنا ناها لقيه ادب عمر وادب الزدري وعه  الرمحب 

سمار لاصم ًا نكمة فلحمق      ، ثم  (2)غلظ م  يف القولعل( فيذكر حيائذ أنه وخبه ، وأ
ر ذكوأّنا الهعض اآلخر في، (3)نعه إىل نكة هؤالء ده فرحب ده  وأدناه  ناه، وساروا

ىل نكة فلحمق دهم ، وأجمربه  علمى الم خول يف      ه ودق ونه ا  ياة خرجوا هاردني إأن
نما مل يسمتطي    ، دع  أن متثل م  نا سهق ذكر  نمب أنمه لم  دلمغ نمب احللم        (4)الهيعة

طماء وجتمافى   ، ويقال إنه حصل على ديعة أهل ا  ياة، دع نا دذل م  نب الع(5)إطالته
، فريوي نب أن (7)، أنا صاحب امنانة والسياسة(6)يف هذ  اآلونة ن  أدااء الصحادة

نعاوية ل  أحسب ألدااء الصحادة احلسني دب عل( وعه  اهلل دب عهماس، إذ لقيما  لهمل    
دم(  عهاس وادب الزدري وادب عمر وادمب أ دخوله ا  ياة، ويذكر أنه انفرد داحلسني وادب 

 –يف أنر الهيعة إىل نما كمان دعم  ذلمك ديماه  نمب حم يث         ح   حي ثه دكر، كاًل على
ولكب رغ  كل نا ذكر فق  حصل نعاوية علمى الهيعمة    (8) -سيذكر يف نوض  الحق

                                                

 .200تاريإل، ص  أنظر: ادب خياط.   (1)
 .250العاص ، ص  ادب العرد(.-       

 .041-009، ص2الفتو ، م ادب أعث .  (2)

 .205تاريإل، ص  أنظر: ادب خياط. (3)

 .221-209العواص ، ص  ادب العرد(.

 .051تاريإل اخللفاء، ص   (4)

 .040-041، ص 2الفتو ، م لارن: ادب أعث .(5)
 .058، ص21نهاية، جم ي.الاوير -     

 .1-8، ص 8اله ء،   ا ق س(.(6)

 .059-058، ص 0  االنانة والسياسة، (7)

 .045-040، ص 2الفتو ،  م ادب أعث . (8)
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، يف (1)الداه دوالية العه  يف ا  ياة ونكة، سواء كان ذلك رغهة ناه  أو رغممًا عماه   
 ءلهيعمة الدامه نمب كهمار أداما     الولت الذي درز فيه أسملوب نعاويمة القهمري يف أخمذ ا    

إن أنر استخالف نعاويمة الدامه يزيم     " (3)، فريى حمم  اخلضري(2)الصحادة وغريه 
كان الد  ناه يف ظل الظروف السائ ة لرأب الص ع، ومل شتات األنمة لكم( ال يتسم     
الاطاق دأن تفكر أغلهية اجلماعمات ا ختلفمة يف الوصمول للخالفمة، مبختلمف السمهل       

غرو إن كانت الفكرة سائ ة لم ى أغلهيمة الفئمات وإن مل تظهمر إىل حيمز      والطرق فال 
 التافيذ الفعل( كالشيعة وغريه  فيما ده .

 رابعًا: املوقف العام لدى املسلمني من البيعة:

ا يمرا   كانت فكرة اخلالفة جتول يف نفس كثري نب الفئات امسالنية كمل حسمهم  
 نب يشايعه، لذا فقم  تهايامت ا والمف عام      ىل عصهته أو إىلدأم عياه، ياتظر أن تؤول إ

مساع خرب ديعة نعاوية الداه يزي  هذا االسمتخالف المذي يقطم  علمى أي فئمة نهم أ       
التفكري دالسلطة فيما دع ، وخاصة أن نسألة اخلالفة ه( احل يث الشائ  يف هذ  الفثة 

صفات نعيامة   كل ناها يرى،  واخلوار  وغريه ا ستج ة عا  الفرق ا ختلفة كالشيعة
ونهادق خمتلفة  تول( هذا ا اصب يف ليادة األنة امسالنية، أنما االسمتخالف كمهم أ    

إال ، (4)ونهج، فل  يكب غريهًا ل ى ا سلمني، لذا نا إن مسعوا ده حتمى وافقموا عليمه   
، ويه و كمما ذكرنما أن   (5)أن رفضه  جاء  ه أ الوراثة نب األب لالدب مجلة وتفصياًل

                                                

 .08، ص 5تاريإل،   ادب خل ون. (1)

 .95حركة عه  اهلل دب الزدري، ص  الرويض(. (2)

 .021ال ولة األنوية، ص  اخلضري. (3)

 .052-050، ص 21،  نهاية الاويري. (4)

 .08-05، ص 5تاريإل،   ادب خل ون. (5)
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، وخاصمة كمما   (1)طاع أن ياتزع الهيعة الداه يزي ، سمواء كمان ذلمك لهمراً    نعاوية است
يف سمرية نعاويمة نم     ، (2) م(928همم  004)تيرويه الهعض كأمح  دب أعث  الكويف 

كهار أدااء الصحادة حيث حت ا نعاوية دهيعته  أنام الااس يف الولت الذي جعل فيمه  
همذا فهمؤالء لم  دمايعوا، لمذا       حرسه حوم  يه دونه ، إن ه  ردوا عليه ولكب رغ 

 ،(3)انقادوا يف األنر إىل أن تويف نعاوية فخرجوا على يزي  نثلني داحلسني وادب الزدري
وهذا نا سا خله يف هذا السياق ولو أنه جاء نتأخرًا ألهميته يف هذا ا ولم  فمما يم ل    

ة كمادب  داماء الصمحاد  احلسني على يزيم  يف خالفتمه نهما  أ   عا  خرو  على ديعته  أنه 
، (4)وحاولوا تثهميط عزنمه عمب نيتمه يف اخلمرو       ،عهاس وادب عمر وحمم  دب احلافية

أنه وعا  خرو  نعاوية نب احلجاز وكان مل خير  لهين " (5)ويروى يف امنانة والسياسة
"واهلل نما  هاش  نب األعطية، فلحق ده ادب عهاس وطلب عطاءه ، فقمال لمه نعاويمة:    

وهمذا نما    " -يعين احلسني دب علم(  –تى يهاي  صاحهك  عطاء حلك  عا ي جائزة وال
ىل حقيقة نولمف احلسمني دأنمه    الهيعة نب آل الهيت نب ناحية، وإ ي عونا للقول دأهمية

رمبا مل يهاي  نب ناحية أخرى، ويؤي  ذلك ألوال أدااء الصحادة دع  خرو  نعاوية نمب  
 .(6) "فقال الااس: دايعوا، ويقولون ه : مل نهاي "احلجاز: 

                                                

تاريإل خمتصر ال ول، دار ا سرية،  م(.0284هم 885)ت ادب العربي، غريةوريوس ا لط((1)
 خمتصر، ص. ار له فيما دع  هكذا: ادب العربي.، وسيش001)ب. ت(، ص دريوت

 .048-041، ص 2الفتو ،  م ادب أعث . (2)

 .291، ص 2تاريإل اخلميس، جم ال يار دكري.  (3)

 .201، ص 0ا ق نة ، جم  ادب خل ون. (4)

 .084، ص 0االنانة والسياسية، جم  (5)

 .208العواص ، ص  أنظر: ادب العرد(. (6)
 .08، ص 5تاريإل،   .ادب خل ون: -    
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لمى  اهلل دب عمر )رض(، مل يكب يرغب داخلالفة خوفًا نب أن جيمر ذلمك ع   فعه 
ري ت له الهيعة دع  األح اا دني عل( ونعاوية، إال أنه ا سلمني الفنت وا شاكل فق  أ

إن كان خمريًا رضمياا،   "، لذا نرا  يقف نولفًا إجياديًا نب ديعة يزي  فيقول: (1)مل يقهل دها
أدايعمك علمى أن   "وعا نا عرض عليمه نعاويمة ليهماي  لمال:      (2) "ناوإن كان دالءًا صرب

 (3) "حهشم( لم خلت نعهما    أدخل فيما جتتم  عليه األنة، فواهلل لو اجتمعت على عهٍ 
يستميل لهيعة اداه دعطائه حتى ن   –كما ذكرنا  –نعاوية يكب نب أنر فق  كان ونهما 

أعطا  نعاويمة لهمل الهيعمة ودعم  أن     أدااء الصحادة كادب عمر، لذا يقول ادب عمر ول  
رغ  أنمه مل تكمب    (4) "أرى ذاك أراد، أن ديين عا ي إذا لرخيص"عرف نهتةى نعاوية: 

، فقم  كمان رجماًل زاهم ًا عادم ًا، يكمر        (5)الدب عمر رغهة داألنر حتى دع  وفاة يزي 
ياصب "ل: ، لذا ودع نا خل  أهل ا  ياة ديعة يزي  مج  أوالد  ولا(6)الفرلة للمسلمني

لكل غادر لواء يوم القيانة، وإنا ل  دايعاا هذا الرجل على دي  اهلل ورسموله، وإنم( ال   
وأنا نا  (7) "أعل  أح ًا ناك  خلعه وال داي  يف هذا األنر إال كانت الفيصل ديين ودياه

ُيذكر نب أن ادب عمر كان يلمح دها لافسه، وخاصة عا  لم وم نعاويمة ا  يامة ألخمذ     

                                                

 .042، ص 0أس  الةادة،   ادب األثري. (1)

 .201نظر: ادب خياط: تاريإل، ص أ (2)
 .201-229، ض 0تاريإل،   رعة.أدو ز -   
 .091تاريإل، ص  السيوط(. -   

 .252، ص 0الكانل:   ادب األثري. (3)

 .082، ص 4الطهقات،   ادب سع . (4)

 .52، ص 4أنساب،   الهالذري. (5)

 .285، ص 0الكانل،   ثري.ادب األ (6)

 .044، ص 5الطهقات،   لارن: ادب سع . (7)

 .225-224ص  العواص ، ادب العرد(. -      
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، فثفضه األحاديث ا روية الدب عمر وسريته، ونا سهق له نب نوالف، (1)داهالهيعة ال
فهمو يمرى أن ا سمل  ميمت     " (2)فيه و أن ادب عمر ل  داي  ديعة األغلهية نمب ا سملمني  

 (4) م(854همم  241أنما خليفمة دمب خيماط )ت      (3) "جاهليًا أن مل تكب يف عاقه ديعة
إن هو مل يهاي ، وإن كمان عام  اآلخمريب لم       فريوي أن نعاوية ل  ه د دقتل ادب عمر

، وهذا رمبا ال تقهلمه سمرية   (5)عرض دادب عمر ولذفه دصفات سيئة ليهع  عاه األعني
لذا نا ي عونا لالعتقاد دأن ادب عمر كان مبا جيم   –كما ذكر  –نعاوية وحسب ت دري  

الدامه دتلمك   األب  األنة، ويرأب الص ع إال أنه مل يكب ليتقهل هذا األنر يف استخالف
، فمثدد يف الهيعمة   (6)م(844همم  210السهولة كما جاء ذلك عا  حمم  دب سع  )ت

ث  دخل، كما دايعت دعض الصحادة اآلخريب جتاهًا للفنت اليت تاشأ عب خلمو وشمةور   
 .(7)كرس( اخلالفة

، أنا عائشمة  (8)لق  ولف الكثريون نب ديعة يزي  نولفه  جتا  نهج مل يعتادوا عليه
  الايب )ص( فيه و أنها كانت ل  تشادهت وادب عمر يف ا ولف، إال أنها رفضمت مبما   زو

مسعته عب ته ي  نعاوية ألدااء الصحادة فاصحت له ومسم  مما، حيمث ح ثتمه يف أنمر      
فهمو أعمز علم( نمب دصمري، ولكمب       "ته ي   أخاها عه  الرمحب دب أد( دكر فقال نعاوية:

                                                

 .051، ص 0االنانة والسياسية،   (1)

 .221-228العواص ، ص  ادب العرد(. (2)

 .01-08اخلالفة، ص  ادب تيمية. (3)

 .205-204تاريإل، ص  ادب خياط. (4)

 .492، ص 0ا عرفة،   الهسوي. (5)

 .082، ص 4الطهقات،   ادب سع . (6)

 .082انظر: ادب خياط: تاريإل، ص (7)

 .228العواص ، ص  العرد(.ادب  -     

 .92نويني السياسية، ص زهري غااي . نظرية األ (8)
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ه كافة ا سلمني، افثيين أنقض ديعة ل  ثهتت وتأك ت، أخذت الهيعة الدين يزي ، ول  دايعت
وأن خيل  الااس عهوده ، فقالت عائشة: إن( ال أرى ذلك، ولكب عليك دالرفق والتأن(، 

ا مؤناني، وأنمت  اهملن أن ُيسمم  نامك       نك، فقال نعاوية: افعل ذلك يا أمإنه  ال خيالفو
لاعمان دب دشري األنصاري ل  دخمل  ىل جانب هذا كان ا، وإ(1)"وتطاع( يف كل نا تأنريب

، وكمذلك  (2)يف الهيعة غري نكرهًا وإاا رمبا كان حيب نعاوية واداه ويفضلهما على غريها
، (3)حمم  دب احلافية دب اد( طالب، فق  داي  نعاوية دالوالية ليزي  فشكر  نعاوية ووصله

فيمما دعم ،    (4)زيم  ونا نرا  نب نولفه ألخيه احلسني دب عل(، ول  أراد اخلمرو  علمى ي  
وطاعته، فاهاه  أنره  هذا، ذاكرًا سرية رادوا خل  ديعة يزي  ول  أونولفه ن  أهل ا  ياة 

، ويه و أن ادب عهاس ل  داي  ليزيم ، وأكم    (5)ثااء إلانته نعهألفها نب أيزي  داخلري، كما 
نمب العطايما،    ، ورمبا نولفه  ا كان نعاوية ية له عليمه (6)نولفه دع  أن جاء نع( نعاوية

 . (7)فيطلهها أن تأخرت ويه د عليها أن لطعت

حيث يقطاها كثري نب اجلا  وا قاتلمة فيهم و أنهما كانمت علمى       ،أنا يف األنصار
إطالع مبا ي ور يف حاضرة ال ولة، لذا نراها تقف نولفًا إجياديمًا  ما تم خل فيمه األنمة      

 السلطة، إال نا كان نب عه  اهلل فتهاي ، كانت نصر ل  دعثت دهيعتها ليزي  دع  أن توىل

                                                

 .084-080، ص 0انظر: االنانة والسياسة،   (1)

 .040، ص 2، م 0عث : الفتو ادب أ -    

 .001، ص 4أنساب، جم الهالذري. (2)

 .218، ص 0أنساب،   ذري.الهال (3)

 .05، ص 2، ق4أنساب،   الهالذري. (4)

 .200، ص 8اله اية،   نظر: ادب كثري.أ (5)

 .41، ص4سري،   الذهيب. -     

 .024-020أخهار ال ولة العهاسية، ص  جمهول. (6)

 .059، ص 2نهاية،   الاويري. (7)
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دب عمرو دب العاص فق  رفض الهيعة، ومل يهاي  إال نكرها، فأخذت ا لهيعمة ليزيم  يف   
ل  داي  دع  نا  ، يف الولت الذي يرا  الهعض أن عه  اهلل(1)نصر وخاصة يف الفسطاط

يثاجم  كمما   سار نعاويمة يف الهيعمة ومل   .(2)يف األنر ناه كان يقر يف نفسه دأحقية يزي 
، فهمو يمرى يف يزيم     (4)، دأن رغب أن ُيع  دها ليجعلها شورى دني ا سملمني (3)يقال

ان يمزع  فيمه نمب    ، حتى وإن كم (5)يض  ده األحاديثا ؤهل  ثل هذا األنر ال كمب 
 .(6)اتقاء الفتاة وسفك ال ناء درأي الهعض الفسوق فالفاسق ال جيوز خلعه

صار األنمر مم ، يف العم اء    ن غريه  دع  أن أنا أهل الشام فق  كانوا يرفضو
شام ارتهطت داخلالفة األنوية والتامافس  ، فمصلحة أهل الفيما دياه  ودني أهل العراق

دني أهل الشام والعراق، وحيث اعتاد أهل الشام ا ركزيمة يف احلكم  دانتم اد  ا لكم(     

                                                

والة  م (901    015)ت لارن: الكا ي، أدو عمر حمم  دمب يوسمف الكام ي ا صمري     (1)
م( 0918اآلداء اليسوعيني ، دريوت ) نصر ولضاتها ، تهذيب وتصحيح رفب كست ، نطهعة

 .، وسيشار إليه فيما دع  ه ذا : الكا ي . الوالة ،ص . 09ص

 .000، ص 0الاجوم الزاهرة،   ادب تةري دردي. -

 .208تاريإل، ص  ادب خياط. (2)

 .41، ص 2، ق4أنساب،   أنظر:الهالذري. (3)
 .050، ص 2، ص ، م2الفتو ،  م ادب أعث . -     

لطمائف   م(.0101همم  429حمم  دمب إمساعيمل )ت   ليب، أدو ناصور عه  ا لك دب الثعا (4)
دياري، حسب كانل الصرييف، دار إحيماء الكتمب العرديمة، عيسمى     ألا عارف، حتقيق ادراهي  ا

 يشار له فيما دع  هكذا: الثعماليب. . وس024(م، ص 0981الهاد( احلليب وشركا ، القاهرة، )
 لطائف، ص.

 .01، ص 5الفصل،   م.أنظر: ادب حز (5)

 .54لي  الشري ، ص  ادب طولون. -    
 

 .220العرب، ص  اييف.نظر: دليأ (5)

والاشمر، القماهرة،       أمح  حمم : أدب السياسة يف العصر األنوي، دار نهضة نصر للطهم    احلويف، -    
 .أدب السياسة، ص وسيشار له فيما دع  هكذا: احلويف.. 22(م، ص0914، )4ط
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ىل يزيم  دأنمه   إ، ونظمرته   (1)الوراث( ولو نب طرف دعي  يف أيمام نلموكه  الةساسماة   
ه، طا ما أنمه يتمتم  دصمفات     اصب يف هذ  اآلونة وال د يل عاالشخص ا ؤهل مذا ا 

، (2)القيممادة داظممره  لممذا ولفمموا وراء خالفممة يزيمم  خاصممة واخلالفممة األنويممة عانممة
، نا جعله دالطه  يتخمذ  (4)، فهايعوا ليزي  دع  أديه(3)ي عمونها لتأويه  ولريتفعوا دها

 اسمتماعا لمرأي والم      (0)ويقرده  إليه ويقارع ده  نب ولف يف وجهمه  دطانته ناه ،
، هذا يف الولت الذي جاء عا  عه  ا لك دمب حممم  الثعماليب    ونظرته يف رجال العصر

ل ان طاعة لسلطانه ، ونااصرة له" ه  أكثر اله"أن أهل الشام  (4) م(0101هم 429)ت
لم ه ، ور مًا مم ، نتةاضمني  ما ألفمه       رأى أهل الشام يف  احلك  األنوي إزدهارًا لهف

، فهما همو   (8)، لمذا ولفموا دسميوفه  يف سمهيل حكمهم      (5)ا سلمون داختيار خليفمته  
الضحاك دمب لميس الفهمري يقمف لمحم اا وخيموض ضممارها يف سمهيل اخلالفمة          

، نا ي عونا هاا لثجيح احلق ا كمان( يف اخلالفمة دةمض    (8)وارتهاطها ا كان( يف الشام
 عب احلقوق األخرى.الاظر 

                                                

 .054، ص4الفصل، جم ب حزم.اد( 8)

 . 052، ص2الفتو ، م نظر: ادب أعث .أ( 0)

دراسمة   ب الفتح حتمى سمقوط خالفمة دمين أنيمة(     الشام يف ص ر امسالم )ن  ت.مخاش،    -
وسيشمار لمه فيمما دعم       058م(، ص0981، )0لموضاع االجتماعية وامدارية، دنشق، ط

 الشام يف ص ر امسالم، ص. هكذا: مخاش.

 .8ص، 8اله ء،    ق س(.ا (4)
( حان  غاي  . اخللفاء األنويون نب افتتاحيماته  ووصماياه  "الفمرع السمفيان( " جملمة الم ار        0)

، وسيشار إليه فيما دع  هكذا :حان  غاي  . اخللفاء  20صم( 0984، ) 2،ع 0،الرياض ، م
 األنويون ،جملة ال ار  ،ع ، ص .

 .058( الثعاليب . لطائف ، ص4)
 .205ياييف . العرب ، ص( دل5)
 .401،ص 1( أنظر : ادب سع  . الطهقات،   8)
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أنا يف العراق فق  كان هااك شخصيات ما ال ور الكمهري يف األحم اا اجلاريمة    
فها هو زياد دب أديه، يقف نب الهيعة دأنه يؤثر التمهل، فال نستطي  حتليل نولفه جم يًا  
يف ضوء التاهؤ فهل كان يرغب داألنر لافسه؟ إال أنمه تمويف لهمل إعمالن الهيعمة ليزيم        

 م(922همم  001حمم  دب جرير الطربي )ت يروي  (1) م(812هم  50)وذلك ساة 

يمه أن يتمهمل يف   أوكمان ر  ،ر الهيعة ليزي   دعث لزياد يستشري  يف أن، أن نعاوية ل(2)
، فهل نولفه همذا لماقص يف يزيم  كمما يم ع( زيماد أم همو شم(ء جيمول يف          (3)األنر

ر عليه هذا دأن ال يكون رد  خاطر ؟ فاستشار زياد كاتهه عهي  دب كعب الامريي، فأشا
نهاشرًا  عاوية، وإاا حمادثة يزي  أواًل، ونب ث  دعوة نعاويمة للتمهمل يف الهيعمة فأخمذ     

كمان واليمًا    المذي  (5)ل  أخذ ي عو دالهيعة دع  وفاة زياد، ولكب نعاوية (4)زياد درأيه
نولف زيماد،   ، وهذا نا ي عونا إىل الثدد يف(6)نتعالهةعلى العراق   ة مخس ساوات 

داسمب  ونا كان جيول يف نفسه وخاصة أن يزي  نمب الرافضمني ألنمر اسمتلحاق زيماد      
، وأن نعاوية نفسه كان ل  تفو  مبولف زياد، عا نا ل م عهي  اهلل عليمه نطالهمًا   (7)أديه

                                                

 . 22، ص1الطهقات، جم ادب سع . (1)

، ص 5م(: تماريإل،   898همم   282ت )الطربي دروايمة احلمارا دمب حممم  التميمم(        (2)
012-010. 

(3) Muir: The Caliphat, P. 317 

 .221، ص 2تاريإل،   لارن: اليعقود(.(4)

تهمذيب الرياسمة وترتيمب    م(:.0202همم   801)ت  ، أدو عه  اهلل حمم  دمب علم(  القلع( -    
م(، ص 0985، )0السياسة، حتقيق ادراهي  يوسف، نصطفى عجو، نكتهة ا اار، الزرلاء، ط

 تهذيب الرياسة، ص. وسيشار له فيما دع  هكذا: القلع(.. 285

 .054-050تاريإل اخللفاء، ص  -     

 .010ص ، 5تاريإل،   الطربي. (5)

 .288، ص 5تاريإل،   الطربي.  (6)

 .204، ص 5تاريإل،   أنظر: الطربي.  (7)



- 041 - 

همذا ولم  نفمس عليمه     نعاويمة: " إيا ، ف عا يزي  لوصل عهي  اهلل ذاكرًا فضل أديه فقال 
، ويمروي  (1)ليزيم  أي نا كان نب زياد جتا  الهيعة  "وطعب يف إنرته –اد أي زي –دهيعته 

وهذا نا نلحظه  ،"أن زياد كان ل  طلب نب نعاوية مج  احلجاز والعراق له" (2)الطربي
 .دب أد( سفيان نعاوية خالفةنب طمو  زياد ا تاان( نب فثة ألخرى يف 

، يف حضرة األحامف  (3)اويةرطأة فق  دعا لهيعة يزي  يف حضرة نعدسر دب أأنا 
دب ليس، والذي ميثل نعظ  أهل العراق لسيادته يف لونه، لمذا حمرص نعاويمة دائممًا     

 –فطلب نعاوية نب األحاف اد اء رأيه فتحفظ يف نولفمة   ،(4)على نرضاته ون اراته
، وهذا رمبا كان نولف نعظ  أهل العمراق يف  (5)تاركًا األنر والاه( له يف الهيعة الداه

، إال أن نولمف أهمل العمراق سمرعان نما      (6)الولت نا أغضب دعض الشانيني ذلك
رغ  همذا فقم  ديتموا العم اء لل ولمة      ، ولكاه  (7)يتذدذب دعرض العصا أنام أعياه 

األنوية، دالعمل ض ها ونشايعة نب يقف يف وجه حك  يزي  خاصة، واحلك  األنوي 
ليزيم  دمب    –ورمبما نعظمهم     –اه  ولكاه يه و أنه ل  داي  جمزءًا كمهريًا نم   ، (8)عانة

 .(9)نعاوية

 =                                                

 .001، 005ال ولة العردية، ص  فلهوزن. -     

 .002، ص 4الطهقات،   أنظر: ادب سع . (1)
- Lammens: Califat de Yazid, P.33. 

 .289، ص 5تاريإل،   الطربي.(2)
 .058تاريإل اخللفاء، ص  (3)

 .511 -499، ص 2وفيات،   لكان.ادب خ (4)

 .048-045، ص 0نظر: االنانة والسياسة،  أ (5)

 .28-21، ص 0نرو ،   ا سعودي، (6)

 .410، ص 5شر ،   ادب أد( احل ي . (7)

 .20، ص 2نويون، جملة ال ار ، عحان  غاي . اخللفاء األ (8)

 .92نويني السياسية، ص زهري غااي . نظرية األ (9)
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وداوا أنية، مل يكونوا دكانله  ن  نعاوية يف ديعته فق  كان هااك نب عرض دأنر 
، يمذكر يف شمعر    (1) م(111همم  89يزي  وطعب فيه، فها همو نسمكني الم ارن( )ت   

نولف دعض أفراد هذا الهيت كسعي  دب العاص دب أنية ونروان دب احلك  وعهم  اهلل  
 دب عانر، الستخالف يزي  حيث يقول نسكني:

 أال ليت شعري نا يقول ادب عانر
 

 ونمممروان أم نممماذا يقمممول سمممعي    
 

                         دمممين خلفممماء اهلل نهممماًل فإاممما
 

 يمممث يريممم  يهوءهممما المممرمحب ح  
 

 إذا ا اممرب الةردمم( خممال ردممه   
 

 فممممإن أنممممري ا ممممؤناني يزيمممم  "   
 

، (2)فسممعي  كممان يممرى أن أصممحاب رسممول اهلل )ص( أوىل دمماألنر نممب يزيمم 
رفض أنر الهيعمة ليزيم ، فعزلمه نعاويمة فألهمل       –وال( نعاوية على ا  ياة  –ونروان 

، ويف (3) "عب تأنريك الصهيان أل  األنور يا ادب أد( سفيان، وأع ل"على نعاوية لائاًل: 
، فكان يرغمب دماألنر لافسمه، حيمث لهمل      (4)دراكًا ناه خبطورتهعزل نعاوية  روان إ

، لرؤيته أن يزيم  لمب يكمون لمادرًا     (5)ن جعله نعاوية ول( عه  اداه يزي أدالهيعة دع  
نمب حتمريض الدمب    اداه عه  ا لمك  ، ونا لام ده (6)على نا سيقف أنانه نب نصاعب

 دري يف الولوف الز

                                                

 .02-00ديوانه، ص  كني ال ارن(.لارن: نس (1)

 .202، ص 21األغان(،   االصفهان(. -     

 .02-00ديوانه، ص  لارن: نسكني ال ارن(.  (2)

 .202، ص 21األغان(،   االصفهان(. -     

 .888-885تهذيب الرياسة، ص  القلع(.  (3)

 .052-050، ص 0لارن: االنانة والسياسة،   (4)

 .29-28، ص 0  نرو ، ا سعودي. -      

وسيشمار لمه    .9نروان دب احلك  واخلالفة، اجلانعة االردنية )ب.ت(، ص صال محارنة. (5)
 اخلالفة، ص.وفيما دع  هكذا: صال محارنة، نروان 

 .08صال محارنة: نروان واخلالفة، ص  (6)
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 _(1) "الله  فإن أنف( يرغ  أن يةزى ديتك احلرام"يف وجه يزي ، حيث يقول عه  ا لك: 

ولرمبما كمان همذا رغم       ، _وإن غزي الهيت احلرام فيما دع  يف عه   على ي  احلجا 
تأخر  درهانًا على نولف ديت نروان يف االستئثار داألنر ألنفسه  وهو نا سيوضح لاا 

 م يف ديعة يزي  الداه نعاوية الثان(.عا  الكال

أنا يف الطرف الاقيض نب ذلك عا  دين انية، فق  كان هااك أناس ي عون يف 
أنما دعم  فمإن يزيم  ادمب      "الهيعة كعمرو دب سعي  األش ق، فيقول داعيًا لهيعة يزي : 

 وإن احتجمت  إىل ىل حلمه وسعك  لونه، وأجل تأناونه، إن افتقرمت إنعاوية، أنل تأن
ن دب عفمان، المذي دماي  راغهمًا دعم  أ      ، وكذلك سعي  دب عثمان(2) "رأيه أرش ك 

نعاويمة يف   لشخصمه ونسمهه، فحاجمه   حاجج نعاوية يف األنر لافسه لرؤيته دأحقيته 
 .(4)، فخر  فرحًا نادحًا(3)يزي  فهاي  فأجاز  خراسان

                                                

 .200تااريإل، ص  ادب خياط. (1)

 .10، ص 2األنال(،   لارن: القال(. (2)

(. زهمر  0181همم   450حلصري القريوان( )ت صري، أدو إسحاق ادراهي  دب عل( ااحل -     
جم، حتقيق عل( حمم  الهجاوي، دار إحياء الكتب العرديمة، عيسمى   2لهاب، ألداب ومثر ااآل

وسيشار له فيما دعم   . 858-851، ص 2(،  0950، )0الهاد( احلليب وشركا ، دريوت، ط
 داب، جم، ص.هكذا: احلصري. زهر اآل

 .051، ص 5تاريإل،   لارن: الطربي. (3)

 .282،  280، ص 08غان(،  . األاألصفهان( -       

 .048، ص 8وفيات،   خلكان. ادب -       

Lammens: Califat de Yazid, p. p. 31-32. 

 .085-084، ص 0نانة والسياسة،  ام (4)
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أنمر يزيم     أنا الشيعة فق  كانت م  نوالف عانة نب امنانة وهذا نا ياطهق يف
ولو أنها جاءت نتأخرة وميكب أن تتجسم  نموالفه  يف شمعر كمثري دمب عهم  المرمحب        

 :(1)اخلزاع( ا لقب دكثري عزة حيث يقول
 أال إن األئمممممة نممممب لممممري  "

 

 احلممممممق أردعممممممة سممممممواُء ةوال 
 

 علممم( والثالثمممة نمممب دايمممه   
 

 "همم  األسممهاط لمميس دهمم  خفمماءُ    
 

علم( )رض( وعلم( نمص علمى     فهعضه  يزع  أن الايب )ص( نص على إنانة 
، يف الولمت  (3)، وهؤالء الشيعة العلوية(2)احلسب، واحلسب نص على احلسني وهكذا

، ويرى دعض الشيعة أّن عل( دب (4)الذي اختلفت فيه امنانة نا دع  احلسب واحلسني
ويقول الهعض أن عليًا هو امنام ، (5)أد( طالب مل ُياص عليه وإاا أمجعت عليه األنة

، (6)نه األنر كافر، ونب ث  احلسب فاحلسني ونمب ثم  شمورى دمني ا سملمني     فمب حر

                                                

نانة ونقتطفات نب ائل امم(: نس915هم  290حمم  )ت  كرب، عه اهللأنظر: الااش  األ  (1)
الكتمماب االوسممط يف ا قمماالت، حتقيممق يوسممف فممان اس، ا طهعممة الكاثوليكيممة، دممريوت،  

 نانة، ص .شار له فيما دع  هكذا: الااش  األكرب: نسائل ام. وسي28م(، ص 0910)

 .91، ص0سالنيني،  أنظر: األشعري. نقاالت ام   (2)

 م.051-58، ص 4الفصل،   ادب حزم. -      

 .005اخلالفة، ص  آرنول . -      

فرق الشعة، تصحيح هم ريث  م(.922هم  001  احلسب دب نوسى )ت الاوخبيت، أدو حمم (3)
فمرق   يشار له فيما دع  هكمذا: الاموخبيت.  . وس41م(، ص 0900استانهول، نطهعة ال ولة، )

 الشيعة، ص.

 .085، ص 0ا لل،   الشهرستان(. (4)

 .20نانة، ص Yنسائل الالااش  األكرب. (5)

 .09فرق الشيعة ص  الاوخبيت. (6)
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نب الشيعة، وكثري نب هؤالء كانمت إلانتمه دمالعراق لمذا      (1) وهؤالء ه  )اجلارودية(
 –وظهرت آراء نتمأخرة   .(2)ودع  وفاة نعاوية كتهوا للحسني يف اخلرو  إليه   هايعته

، فولف (3)انة العهاس دب عه  ا طلب وصلههللشيعة العهاسية تقول دإن –على ح  نا 
هممؤالء نولفممًا شمم ي ًا نممب األنممويني والعلممويني علممى حمم  سممواء دعمم  أن وصمملوا   

 .(4)للخالفة

نوالمف سمادقة يف فمثة نعاويمة      –حسمب إطالعم(    –أنا اخلرو  فكانت م  
 .(5)وأمخ ت ثائرتها حتى جاء عه  يزي  فقاتلو  إىل جانب ادب الزدري

داا الصحادة حيث رمبما انتزعمت   معارضة جاء علاًا وجتس  دأرئيس للوا ولف ال
، يف الولت الذي كان نعاوية ل  عرض علميه  األنمر لهمل    (6)ديعته  داحليلة وال هاء

، فمرأى نعظمهم    (7)هذا التاريإل ألخذ الهيعة ناه ، فرفضوا األنر فل  يةلهه  أنره 

                                                

رود زياد دب أد( زياد، وهمؤالء زعمموا أن المايب )ص( نمص علمى      اتهاع اجلاجلارودية: أ ”(1)
، 0نظر: الشهر ستان(: ا لل،  ، أ”يأت( دع   بعل( دالوصف دون التسمية، ث  اختلفوا فيم

 .058-051ص 

 .24ة، ص نسائل االنان الااش  االكرب.(2)

 .02-00نسائل االنانة، ص  الااش  األكرب.(3)

 .218، ص 0نرو ،   ا سعودي. (4)

. ولإلشارة هااك دراسة حول اخلوار : ذيب سعي  98، ص 2، ق4أنساب،   الهالذري. (5)
الشريف: نشأة حركة اخلوار  وتطوير حركاته  ا تطرفة حتى نهاية خالفمة عهم  ا لمك دمب     

م(، رسالة ناجستري دإشراف عه  العزيز ال وري، اجلانعة 115-851هم(، )88-01نروان )
 م(.0991األردنية، )

 .080نالنح، ص  ديضون.(6)

 .229-228، ص 2تاريإل،   أنظر: اليعقود(. (7)

 .051، ص 0االنانة والسياسة،   -     
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، حيمث أن  (1)ق امسالم الشهه انتخاديةلفوها مبهاداألنر يتعارض ن  التقالي  اليت أ أن
الاظام القهل( كان يقهل السميادة يف عائلمة نعيامة دون وراثمة، كمما يمرى عهم  العزيمز         

أن رفض أدااء الصحادة جاء دع  تيقاه  دأن األنر " (3)ولكب دلياييف يرى (2)ال وري
يم  نمب   ، ولميس  ما زعم  همؤالء مبما يكتامف سمرية يز       يام"لب يؤول م  يف يوم نب األ

 .(4)شك

ل م نعاوية احلجاز دع نا دلةه رفض أدااء الصحادة الهيعمة ليزيم ، وكمان ذلمك     
، فأحسب إليه  فذعروا محسانه، واتفقوا للرد عليه، نق نني ادب (5)دع  تراسله نعه 

، فكان نعاوية على عل  مبا جيول يف نفس كل واح  نب أدااء الصحادة (6)الزدري لمنر
ن نعاويممة كمان لمم  حتمم ا  أ (7) م(889همم   218لمم ياوري )تفمريوي ادممب لتيهمة ا  

أنما   "دهصريته اخلاصة مبا كان عليه كل نماه ، فيقمول نعاويمة ولم  دعمث مم  دهم ايا:       
احلسني فيه أ دأيتام نب لتل ن  أديه دصفني ... وأنا عه  اهلل دب جعفر فيقول: يا دم يح  

دب كعب .. وأنا عه  اهلل دمب   ي ه اهلل دب عمر فيه أ دفقراء عألض( ده ديين... وأنا ع
الزدري فيأتيه رسول( وهو يسهح فال يلتفت إليمه... فرجم  رسمله فمأخربو  همذا كلمه،       

 .ادب ها ! أعل  دقري  نب لري ..." فقال: أنا

                                                

 .08الاظ ، ص  أنظر: ال وري.  (1)
 .99ص  نويني السياسية،زهري غااي . نظرية األ -      

نق نة يف تماريإل صم ر امسمالم، ا طهعمة الكاثوليكيمة، دمريوت،        ال وري، عه  العزيز.  (2)
 نق نة، ص. وسيشار له فيما دع  هكذا: ال وري.. 88م(، ص 0980)

 .220العرب، ص  دلياييف. (3)

 .082-080ال ولة العردية، ص  فلهوزن. (4)

 .010، ص 0، ط4أنساب،   أنظر: الهالذري. (5)

 .051-054، ص 0االنانة والسياسة،   -     

 .221العواص ، ص  ادب العرد(. (6)

 .40-41، ص 0عيون األخهار،   ادب لتيهة. (7)
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هذا يف الولت الذي يذكر فيه الهعض أن نعاوية دعث م  فرادى كل على ح  ، 
فكمان نمولفه     –يمذكر احلسمني يف همذا    ومل  –ادب عمر وادب أد( دكر، وادمب المزدري   

، حيث يرون أنه  أوىل داخلالفمة ألنهم  أكثمر صمالحًا وكممااًل      (1)الرفض ألنر الهيعة
، فتكل  ادب الزدري وخري نعاوية، أنا أن يفعمل كمما تركهما    (2)وعلمًا وجالاًل نب يزي 

رادمة  الرسول )ص( دواا استخالف، أو كما اختار واستخلف أدو دكمر دعيم ًا عمب الق   
والرادطة، أو االختيار دالشورى كما فعل عمر دب اخلطاب فل  يمرق  عاويمة نما ليمل،     

دعا احلسني وادب المزدري   نا ، وهذا رمبا(3)فريوى أنه مجعه  وأخذ ديعته  حيلة عليه 
 .(4)اخلرو  على يزي  يف د اية خالفته

، فمرفض  (5) سمياً يرى عه  الرمحب دب أد( دكر يف هذا األنر تقلي ًا ديزنطيمًا فار 
، فتمويف دون أن  (6) االنصياع ألنر نعاوية حتى رغ  نا سخا عليه نعاوية نمب عطائمه  

 .(7)الهعض يهاي  كما يرد عا 
واحلسني طان  يف األنر فل  يكب ليحجهه نما فعلمه أخمو  احلسمب نمب التامازل       

 ، حتى أنه كان يرى أحقية وال   على أدم( دكمر رغم  صمةر سماه يف تلمك      (8)  عاوية

                                                

 .204-200تاريإل، ص  ادب خياط. (1)

 .208سالنية، ص عطوان. الفرق ام (2)

 .041-048، ص 2، م. الفتو نظر: ادب أعث  أ (3)

 .220-221العواص ، ص  ادب العرد(: -      

 .00-01، ص 2عالم داحلروب،  الهياس(. ام(4)

 .051، ص 01غان(،  أنظر: األصفهان(. األ (5)

 .488، ص 0أس  الةادة،   ادب األثري. -     

 .488، ص 0أس  الةادة،   ادب األثري. (6)

 .229، ص 0تاريإل،   أدو زرعة. (7)

 .292 -290، ص0الذهيب: سري، جم (8)
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تاحى عب نقام إىل أد( دكر وطلهه أن يتاحى عب كرس( اخلالفة لائاًل له: "الفثة، فجاء 
وكمان لمه    ، فكيف وإذ توىل يزي  دب نعاوية عليه األنر وهو يف عافوان شمهاده (1)" أد(

، لذا وناذ اله ادة كان نعاويمة  (2) ، ورأى نب سرية يزي  نا أنف ناها واالة على غري 
، فمرفض احلسمني الهيعمة ليزيم  لرؤيتمه      (3) احلسني مدراكمه نوايما    نطلعًا على سرية

أنا خري ناه، وأد( خري نب أديمه، وأنم( خمري نمب     "داألحقهة عليه، حيث يقول  عاوية: 
. خمر  علمى   (5)، فما أن وج  نب يسان   يف أنر ، وي عو إىل ديعته دون غري (4)"أنه

 يزي  نتمثاًل: 
 ال ذعممرت السمموام يف فلممق الصممهح  "

 

 نةممممممريًا وال ُدعيممممممت يزيمممممم ا  
 

 يمموم أعطمم( خمافممة ا مموت ضمميمًا     
 

 (6)"وا اايممما يرصممم نين أن أحيممم ا   
 

أنما ادمب المزدري     .(7)كيف وإذ يرى حتى أدااء الصحادة ا اافسني أحقيته داألنر
 فق  كان رجاًل طموحًا إىل اخلالفة فل  يكب لريضى أن يساق األنمر لةمري  حتمى ولمو    

، فق  سهق نولفه ناذ شهاده إذ داعم  دمني أديمه    (8)الصحادة أنفسه نب كهار أدااء  كان

                                                

 .82ل ولة العهاسية، ص جمهول: أخهار ا  (1)

 . 292، ص05األغان(، جم أنظر: األصفهان(. (2)
 .84-80عيون األخهار، ص  إدريس القرش(. -       

  .010، ص 0، ق4الهالذري: أنساب،   (3)

 .095-094، ص 0شر ،   أنظر: ادب أد( احل ي .  (4)
 .012، ص4الفصل ، جم ادب حزم. -    

 .294، ص 0سري،   الذهيب. (5)

 .288، ص 08غان(،  األصفهان(. األ (6)

 .209. ص 2الفتو ، م أنظر: ادب أعث . (7)

 .015-010حركة عه  اهلل دب الزدري، ص  الريض(. -     

 .585، ص 0صفوة الصفوة،   .ادب اجلوزي (8)
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هوئه نركزًا نرنولمًا يف  ، وت(1) وامامشني، لرؤيته دأنه  حيولون دياه ودني نا يصهوا إليه
حرب اجلمل دني عل( دب أد( طالب وعائشة زو  الايب )ص( خالته، دأن أسا ت لمه  

، حيث كان نب دني األسهاب الرئيسية يف (2)القيادة دع  أديه يف دعض العمليات احلردية
نا ناعمك أن تاهمان( نسمريي؟ لمال:     " :قول عائشة لعه  اهلل دب عمر )رض(احلرب، فت

حتمى أن   –يعين عه  اهلل دب المزدري   –رأيت رجاًل ل  غلب عليك ورأيتك ال ختالفياه 
لرغهتمه  ا ، ولميس همذا فقمط فرمبم    (3)عائشة كايت دأم عه  اهلل نسهة الدب المزدري همذا  

داألنر دع نا كان نب نقتل عثمان دب عفان، حيث كان آخر نب شه  نقتلمه   وطموحه
نب كانت ل( عليه طاعة، فليطم  عهم  اهلل دمب    "وكان عثمان ل  أنر  على ال ار ولال: 

، وكان وسيط عثمان ورسوله إىل نب حاصر  د ار ، وولمف نولفمًا عثمانيمًا    (4)"الزدري
، لمذا يقمول   (5) ذ  الفمثة طالهمًا طاعمة عثممان )رض(    ض  عل( دب أد( طالب يف هم 

 الشاعر مبقتل عثمان:
 إن األنمممممممري دعممممممم   علممممممم( "

 

 (6)"ويف الممممزدري خلممممفن رضمممم(    
 

لاا نب كل ذلك أن نتصور طمو  ادب الزدري، ونا كمان جيمول يف خماطر  جتما      ف
از ليخلو فتكرر نولفه ن  احلسني يف دعوته للخرو  إىل احلج ،أح اا اخلالفة ا تعالهة

                                                

، 00عه  اهلل دب الزدري، جملة األزهر، نطهعة األزهمر. القماهرة، م   .صادق ادراهي  عرجون (1)
عه  اهلل دب الزدري،  ار له فيما دع  هكذا: صادق عرجون.. وسيش088م(، ص 0941)، 8 

 جملة االزهر،  ، ص.

 .89، ص 0االنانة والسياسة،   (2)

 .811، ص 5شر ،   ادب أد( احل ي . (3)

 .14، ص 5أنساب،   الهالذري. درواية أمح  دب إدراهي  ال ورل(. (4)

 .0091، 0094،  0090 ، ص4تاريإل ا  ياة،   ادب شهة. (5)

 .0204، ص 4تاريإل ا  ياة،   ادب شهة. (6)
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، فجهمر درأيمه   (1)له اجلو يف العمل نب أجل ه فه، يف حني يرى أنه أهل مذا ا اصب
" إن( أناديك وال أناجيك، إن أخاك يف وجه نعاوية لائاًل له ول  استشار  يف أنر الهيعة:

 .(2) ر لهل أن تق م وتفكر لهل أن تا م"نظنب ص لك، فأ

ة يف ا ولف، لذا حمرص نعاويمة   ومل يكب عه  اهلل دب عهاس كذلك ذا فضال
، أال (3)ال نتش دًا كما كان احلسني وادب المزدري  ،ستميله فولف نولفًا وسطًايأن 

، يف الولت الذي رفض فيه اخلمرو  علمى   (4)أنه مل يكب ليتخلى عب عصهته لهيته
، وكذلك كان عه  اهلل دب جعفر دمب أدم(   (5)اجلماعة ونهايعة ادب الزدري فيما دع 

 .(6)طالب

وليس لاا أن نةفل نولف دعض الشعراء كعه  الرمحب دب هممام السملول( نمب    
 الهيعة ليزي  حيث يقول:

 فممممإن تممممأتوا درنلممممة أو دهامممم ٍ   "
 

 نهايعهممممممما أنمممممممرية نؤنايامممممممًا 
 

 خشمممياا الةممميظ حتمممى لمممو شمممرداا 
 

 (7)" دنممماء دمممين أنيمممة نممما روياممما   
 

لمذا   ،هيعة أحقيةيف ال لافسه ويروى أن أدا هريرة الصحاد( ا عروف مل يكب يرى
وعلمى   ،(1) م(818هم 59، يف الولت الذي تويف فيه ساة )(8)تاهأ دها كارهًا إدراكها

                                                

 .90، ص 4الهيان،   اجلاحظ. (1)

 .010، ص 0الهيان،   اجلاحظ. (2)

 .042-040، ص 2الفتو ، م ادب أعث . (3)

 .411، ص 2شر ،   ادب أد( احل ي . (4)

 .88-85أخهار ال ولة العهاسية، ص  جمهول. (5)

 .049، ص 0ة:  االنانة والسياس (6)

 .28، ص 0نرو ،   أنظر: ا سعودي. (7)

 .151، ص 08تاريإل دنشق،   .لارن: ادب عساكر (8)



- 051 - 

، إىل نا كان (3)دو وائل اخلزاع(وأ، (2)نولفه أيضًا كان حمم  دب سع  دب أد( ولاص
 نب نوالف فردية لهعض األشخاص يف ال ولة امسالنية. 

، وعلمى  (4)مجاع على العه  والوالءفهذ  ه( ديعة يزي  جاءت مبوافقة شهه إ
فلم    –إن مل يكمب نعظمهم     –رأس هؤالء أهل احلل والعق  يف األنصار ا ختلفمة  

يكمب نمب نعاويممة أن يسمتأثر دمماألنر دون استشمارة همؤالء يف الولممت المذي رمبمما       
استخ م فيه نعاوية الته ي  والوعي ، والثغيب والثهيب، ليحصل على نهتةا  يف 

على وح ة اجلماعة امسالنية، وسهل أخرى ختصه هو نفسمه وختمص    سهيل احلفاظ
 .داداه نصلحته

 =                                                

م(. وفماء  0515همم   900السمهودي، نور ال يب عل( دب أمح  ا صري السمهودي )ت  -     
، ص 0م(،  0955، حتقيق حمم  حم( ال يب عه  احلمي ، نصر اجل ي ة، )2، يف   4الوفاء،
ليم  الشمري ،   ادمب طولمون.    _يشار له فيما دع  هكذا: السمهودي. وفاء،  ، صوس .024
 .08ص 

 .215تاريإل، ص  السيوط(. (1)

 .019، ص 8تاريإل،   الطربي. (2)

س ي أح  دين نالك دب نالك دب ثعلهمة دمب دودان ادمب أسم  دمب      هو شفيق دب سلمة األ (3)
 .91، ص 8الطهقات،   . أنظر: ادب سع .خزاعة 

 (4) Muir: The Caliphate, P. 318. 
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 سياسة يزيد جتاه قوى املعارضةرابعًا: 



- 111 - 



- 111 - 

 أواًل: شخصية يزيد وإصالحاته

ن اضطراب فقد كانت له أعمال تستتق   على الرغم مما ساد فرتة خالفة يزيد م
منا الوقوف عليها لنرى نوعيتها وأهميتها، بغض النظر عن الكم يف حجمها، فأكثر ما 
ينسب ليزيد نهره الذي حياذي غوطة دمش ، إذ نظر يزيد بثاقب بصتره إ  التوستيف يف   

ممكنتة   حتى يتم االستفادة منه لري أكرب مساحة –أي نهر بردى  –االستفادة من النهر 
إن يزيتد أمتر رفتره    "يف حفر هذا النهر:  اصيل الالزمة لسكان املدينة فريوىإلنتاج احمل

فمنعه من ذلك أهل غوطة دمش ، ووقفوا له فلطف بهم بأن ضمن هلم خراج ستنتهم  
فش  يزيد القناة أو النهر اليت تصل بني النهتر   (1) "من ماله، فأجابوه لذلك وحفر النهر

اجملاورة يف الوقت الذي يرى أنه كان هنتا  قنتاة نبطيتة يف األصتل،     الكبري واألراضي 
، وممتا  (3)، وكان هذا النهر يروي ماال يستطييف ريه نهتر بتردى  (2)فأعاد يزيد تشكيلها

كان هلذا العمل رفره هذا النهر، األثر الكبري يف تزويد املراف  العامتة كاملستاجد باملتا     
 .(4)-فيما بعد –الالزم 

                                                

راهيم احللتت  دين أبتتو عبتتد اد بمتتد بتتن علتتي بتتن إبتت   قتتارن: ابتتن  تتداد عتتز التت  ( 1)
عالق اخلطرية يف ذكر أمرا  الشام واجلزيرة، حتقي  سامي الدهان، م(. األ1181هت/486)ت

 األعالق اخلطرية، ص. ار إليه فيما بعد هكذا: ابن  داد.وسيش 11م(، ص1641دمش  )
 . 162، ص8البداية، جت ابن كثري. -

(2 ) Encyc: vol. 2, p. 280. 

 . 174، ص6، 1يزيد بن معاوية، جملة األراث، ع جربائيل جبور.( 3)
 .16األعالق اخلطرية، ص ابن  داد.(4)
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مما كتان لته األثتر يف انتشتار      (1)نب أنه قد بنى قصرا له يف حوارينهذا إ  جا
نطقة احملاذية له واحيا  األرض املوات فيهتا ، وكتان يزيتد يقتيم يف هتذا      العمران يف امل

، ويتذكر أنته   (2)القصر جز ا كبريا من وقته ، فريوى أن وفاته كانتت يف هتذا القصتر   
الستاب    _راضي اجملاورة لدير مرانحسن يف زراعة األراضي حتى وصل االصالح لأل

، وهتذا  (4)مما كان لإلنتاج يف عهده  هرة يف كافة أحنا  الدولة اإلستالمية  -(3)ذكرها
، إال (6)القرتان أمسه باملا  ومنفعته لشقه القنتاة  (5)مما دعا إ  تلقيبه مبهندس بين أمية

كغريه من خلفا  املطلوب أنه يف اجملال اآلخر من العمارة والبنا  ال يربز أمسه بالشكل 
 .بين أمية

                                                

حوارين قرية من قرى حلب وحوارين حصن بناحية محص وحوارين من قرى تتدمر....   (1)
ان الفترق  وكان ينزهلا يزيد بن معاوية وجا ت وفاته فيها ..وعرضنا هلذه اآلرا  مما يبان للعيت 

الشاسيف يف املسافة فقلب يف الشمال بعيدة عن دمش  وهكذا تدمر ، ومل يكن ليزيد وخاصة 
يف هذه الفرتة من خالفته ليقيم بعيدا عن دمش  إ  هذا احلتد كاملستافة التيت تبعتدها حلتب      
وتدمر ، لذا أرجح أنها بنواحي محص ملوقعها املتوسط يف املسافة وعكس املتوقعني اآلخترين   

ابن قتيبة . املعتارف ، ص   _أن حوارين من أعمال دمش  " قارن يف : _وكما يقال  _ف فكي
 . 114 -111، ص 1وياقوت . معجم البلدان، ج _ 111

 4أنظتتر :بمتتود  تتاكر . األمويتتون والتتتارية ،جملتتة كليتتة العلتتوم االجتماعيتتة ، ع       (2)
جملة كليتة   ،والتارية :بمود  اكر . األمويون. وسيشار له فيما بعد هكذا 86م(ص1681)

 Encyc: vol 2 . p645و _. العلوم االجتماعية، ع، ص
(3)  Encyc: vo 2 pl 98.  

 .17، ص 6ج ،الذه . سري (4)
 .11صأنظر :ابن  داد . األعالق اخلطرية ،  (5)

 7ط، ية، دار العلم للماليتني ، بتريوت  ، عمر .تارية صدر اإلسالم والدولة األموفروخو -    
 ، ص.هكذا: فروخ . تارية صدر اإلسالم، وسيشار له فيما بعد 117ص  .م(1684)

 . 771، ص 1البكري . معجم ، ج(6)
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أن البنا  قد كان له  أن قبل يزيد فقد بنى معاوية قصر اخلضرا  بتالل    فريوى
، وال يتذكر ليزيتد   (1)والطني، ثم جدد بنا ه باحلجارة ليكون أ د متانة وأصلب بنتا ا  

 م.مثل هذه األعمال يف مدة خالفته ولرمبا ذلك وقيف عن قصد أو غري قصتد واد أعلت  
ويبدو أن يزيد كان مشجعا  للعلوم املختلفة، فربز مثرة جهتده يف بيتته وتنشت ته حيت      

فابنه خالد رمبا كان أول من ترجم يف الطب  ،العلما  املسملني أبنائه كباربرز عنده من 
. فكان يزيد مربيا  ألبنائه وبناتته  (2)والنجوم والكيميا ، وكتب فيها املصنفات املختلفة

، كمتا كتان لته أبنتا      (3)يف ذلك، فأصهره كبار دهاة عصره يف بناته هؤال  ذا أثر بارز
تقربهم العني كعبد العزيز امللقب باألسوار حي  كان من أرمى العرب ومعاوية الثاني 

، (4)را  يف علتوم التدين  تتو  اخلالفتة بعتد أبيته، فكتان متبقت       حيت   –اآلتي ذكره  –
، إ  (6)لذي احرتف فن الشعر كذلكوخالد الساب  الذكر ا (5)صاحب مذهب مجيل

كذلك  خلالد هذا، كما كان (7)جانب علمه، وحفظه القرآن الذي كان ير د به وُيذكر
: أنه تزوج من آل الزبري وآل ها م ممن يعتد بهم يف (8)اجتاها  سياسيا  فيما بعد فريوى

                                                

 .111، ص1، ق6أنساب، جت البالذري.( 1)

 . 667الفهرست: ص ابن النديم.( 2)

 . 18 -17احملرب، ص ابن حبيب.( 3)

 . 111ة، صقارن: ابن حزم. اجلمهر( 4)
 . 117 -114، ص1جتالبداية،   ري.ابن كث -      

 . 116، ص1تارية، جت اليعقوبي.( 5)

 . 6نسب، ص أنظر: الزبريي.( 6)
 . 41، ص1، ط6أنساب، جت البالذري. -     

 6، ع6حكيم بين أمية خالد بتن يزيتد بتن معاويتة، جملتة التدارة. م       علي عبد اد الدفاع.( 7)
بين أمية، جملة الدارة، ع. حكيم .، وسيشار له فيما بعد هكذا: علي الدفاع 42م( ص1686)

 ص. 

 . 48 -44، ص1، ق6أنساب، جت قارن: البالذري.( 8)
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إ   ،الفهم متن قتيس  من بين كلب علتى متن  ت    أبيه خوالهذه الفرتة، وكان ينتصر أل
يف تتولي   جانب مكانته وعقله بني الناس وصتعود جنمته حتتى أصتبح بطتا  لألنظتار      

بن احلكم املتولي سلطان اخلالفتة يف تلتك الفترتة أقصتا ه عتن      اخلالفة مما دعا مروان 
وامتاز خالد هذا بالفصاحة والبالغة  ،والية العهد، وباولة االنتقاص منه والطعن فيه

، (1)أنه كان ذا إطالع يف علتوم العجتم واألمتم األخترى     واإلطالع الواسيف حتى قيل
 .(2)وولد آخر ليزيد يدعى عبد الرمحن حي  كان ناسكا  متأهلا

بيته فلتم يكتن بعيتدا  يف نفسته عتن هتذا، فكتان يزيتد ستامعا            فإذا كان هذا يف
بتن ثابتت   ا، مكرمتا  هلتم جمتزال  يف عطتائهم، فتريوى أنته كتان  يتز زيتد          (3)للعلما 
كاألخطتل املتالزم    (5)، وكتان مقربتا  للشتعرا    (4)ي فيقبل جائزته ويشكر لهاألنصار

، ويذكر (6) م(711هت/ 64ليزيد كما ذكر سابقا ، وعبد الرمحن بن همام السلولي )ت

 =                                                

 . 117-111، ص1تارية، جت اليعقوبي. -     

 . 14، ص11معجم األدبا ، جت .ياقوت( 1)

 .71، ص1، ق6أنساب، جت البالذري. (2)

 . 471، ص1زهر اآلداب، جت أنظر:  احلصري.( 3)
دور بالد الشام يف نشأة علتم التتارية يف العهتد األمتوي، املتؤ ر       .عبد الواحد دنون طه -     

. وسيذكر فيمتا بعتد للمقتاالت    71م( ص1686الدولي الرابيف لتارية بالد الشام، عمان، )
 األخرى كذلك هكذا: صاحب املقال، املؤ ر الدولي الرابيف، ص.

نفح الطيتب متن    م(.1411هت/1261ملقري التلمساني )تنظر: املقري، أمحد بن بمد اأ( 4)
، 1م(، جتت 1688جت، بريوت، دار صادر )8غصن األندلس الرطيب، حتقي  إحسان عباس، 

 نفح الطيب، جت، ص.  يشار إليه فيما بعد هكذا: املقري.، وس111ص
 . 161، ص11قصائد يزيد، جملة املشرق، جت هنري المنس. -

 .4، ص1، ق6أنساب، جت أنظر: البالذري.( 5)
 . 11-12، ص8األغاني، جت هاني.األصف -      
 . 181 -181، ص1طبقات الشعرا ، جت ابن سالم. -      

(6 ) Encyc: vol. 1, p. 45. 
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  جانتب هتذا فيزيتد ناًمتا  للشتعر      وإ.(1)أنه كان حيتج بكالمته يف العربيتة والنقتو   
 .(2)ب والسهل وله ديوان  عريويوصف  عره بأنه يف نهاية احلسن، ومن العذ

 ومن  عره يف زوجته أم ها م، وقد تزوج عليها:
 مالتتتتتك أم ها تتتتتم تتتتتتبكني "

 

 متتن قتتدر حتتل بكتتم تضتتجني    
 

 ميمونتتتة متتتن نستتتوة ميتتتامني       باعتتت علتتى بيعتتك أم مستتكني  
 

 زارتتتك متتن يثتترب يف حتتوارين 
 

 (3)"يف منتتزل كنتتت بتته تكتتونني   
 

وقد كتان   االيقاع بهعزم عليه األنصار ويقول يف إجازته ومحايته لألخطل، فيما 
 قوله: –كما سب  ذكره  –هجاهم 

 ففرج عنه مشهد القتوم مشتهدي  "
 

 (4)"والستتنة الوا تتني عنتته لستتانيا 
 

 وينشد  عرا :

 وسرب نسا  متن عقيتل وجتدنين   "
 

 ورا  بيتتوت احلتتيجت مرجتتتزا  أ تتدو 
 

 وفتتيهن هنتتد وهتتي ختتود غريتترة
 

 ومنيتتة قلتت  دون أترابهتتا هنتتدُ    
 

 عنٍيسددن أخصاص البيتوت بتأ  ف
 

 حكت قضبا  يف كل قلٍب هلا غمتدُ  
 

 ويف لفظتتتتة علويتتتتة متتتتن فصتتتتاحة   
 

 (5)"متتن أعطافتته يقطتتر اجملتتدُ  وقتتد كتتاد 
 

 ويقول: 
 عتتص العتتواذل وأم الليتتل عتتن ُعتترٍضأ"

 

 بتتتذي ستتتبيب يقاستتتي ليلتتته ضتتتببا    
 

                                                

 . 141، ص1 عر يزيد بن معاوية، جملة الزهرا ، م أمحد تيمور.( 1)
 .116، ص6وفيات، جت .ان:ابن خلك( 2)

 . 111نسب، ص الزبريي.( 3)

 116األخبار، ص ابن بكار.( 4)

 م(.1142هتت/ 416البصري، صدر الدين علي بن أبي الفترج بتن احلستن البصتري )ت     (5)
له فيما بعد ، وسيشار 118، ص1م( جت1646جت، عامل الكتب، بريوت )1احلماسة البصرية 
 احلماسة، جت، ص.  هكذا: البصري.
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 أقتتتتبي مل يث قلتتتتب البيطتتتتار ُستتتترته   
 

 ومل يرجتتتته ومل يتتتترقُم لتتتته عصتتتتبا    
 

  عند الفتتى أودت مرو تته  ألخري
 

 يعطي املقادة من ال حيستن اجلنبتا   
 

 من  عره: ويروى
 وستتتاع  متتتيف األمتتتوال مجعتتتا  

 

 ليورثهتتتتتتا أعاديتتتتتته  تتتتتتقا   
 

 وكتتتتم ستتتتاٍع ليثتتتتري مل ينلتتتته
 

 وآختتتر متتتا  تتتقى نتتتال الثتتترا   
 

 ومتتن يستتتعتب احلتتدثان يومتتا    
 

 (1)" يكتتن ذا العتتتاب لتته عنتتا     
 

  بن جعفر وقد أعجب بها:ويقول يزيد يف ابنة عبد اد
 جا ت بهم ُدهم البغتال و تهبها  "

 

 مستتترية يف حتتتوف قتتتري مستتترير  
 

 مقابلتتتتة بتتتتني التتتتن  بمتتتتد   
 

 وبتتني علتتي واجلتتواد ابتتن جعفتتر 
 

 منافيتتته غتتترا  جتتتا ت بودهتتتا 
 

 (2) "لعبتتتد منتتتايف أغتتتر  مشتتتهرر  
 

 ومن  عره:
 لشتتر النتتاس عبتتد  وابتتن عبتتدٍ    "

 

 (3) "وآمل متن مشتى متو  املتوالي     
 

 ويقول كذلك: 
 إذا رمتتُت متتن ليلتتي علتتى البعتتد نظتترة   "

 

 تطفتتي جتتوى بتتني احلشتتا واألضتتاليفر    
 

 تقتتتول نستتتا  احلتتتي تطمتتتيف أن تتتترى 
 

 (4)"باستتن ليلتتى  متتت بتتداِ املطتتاميفر   
 

، (5)ته حتى نهايتة حياتته  معاوية كان قد قال الشعر منذ نعومويقال أن يزيد بن 
له، للرؤيتا والنظتر التيت أحاطتنتا بهتا بعتض       ومل نأتي على الشعر املنسوب ليزيد بأكم

                                                

 . 11-12، ص1، ق6أنساب، جت البالذري.(1)

 . 142، ص1رسائل، جت اجلاحظ.( 2)

 . 11-12، ص1، ق6أنساب، جت .البالذري 3)

 .111 -116، ص6وفيات، جت ابن خلكان.( 4)

 . 111الفخري، ص ابن الطقطقا.( 5)
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الدراسات احلديثة، فبالبق  والتدقي  وجد أن كثريا  من هتذا الشتعر منستوبا  جتتاوزا      
ليزيد، ألسباب سياسية أوال  والطعن فيه ثانيا ، أو نسب بعض األبيات له جلهل قائلها، 

الشتعر يف االجتتاه   ، ولرمبا من املرجح أن يزيتد كتان أول متن ستار ب    (1) وعدم معرفته
 .(2) السياسي ري  أخذ يظهر للعيان يف تلك الفرتة ما يعرف بالشعر السياسي

ويبدو أن املذاهب املختلفة كذلك قد ا تتهرت واتا أمرهتا يف الدولتة األمويتة      
، ومنها (3) وخاصة اجلربية نظرا  ملتطلبات احلياة السياسية واليت بدأت ببد  هذه الدولة

، وأتهم بتشيعه هلا، وتبين آرا ها كالقدرية وإن يزيد حاول (4) نفسه من نسب إ  يزيد
 ، وهذا مما كان له أثر يف  خصية ولده معاويتة (5) تربير مقتل احلسني للقدر كما يقال

، وما أثرى بأن كان ليزيد اتباعا  يعرفون باليزيدية فيما بعد، ومنهم أبي بمد علتي  (6)
 (7) م( صتاحب اجلمهترة  1421هت/ 614لسي )ت بن أمحد املعروف بابن حزم األند

ثالثة ُيخلقن العقل، سرعة اجلواب، وطول  "هذا إ  جانب بروز يزيد يف احلكم فيقول:

                                                

 عر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، دار الكتاب اجلديتد، بتريوت،    املنجد، صالح الدين.( 1)
 بن معاوية، ص.ا عر يزيد  وسيشار له فيما بعد هكذا: املنجد.. 61م(، ص1681) 1ط

، 1م(، جتت 1681) 11، دار املعتارف، القتاهرة، ط  1حتدي  األربعتا ، جتت    حسني، طه.( 2)
 حدي  األربعا ، جت، ص. ، وسيشار له فيما بعد هكذا: حسني.16ص

 . 161الفرق اإلسالمية، ص عطوان.( 3)

 . 17، ص6سري، جت الذه .( 4)

ملؤ ر الدولي الرابتيف،  اجلدل الديين املسيقي اإلسالمي يف العصر األموي، ا جورج عطية.( 5)
 .611ص

 . 14، ص4البد ، جت املقدسي.( 6)

 .611، ص1اللباب، جت ابن األثري.( 7)
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اهترتا ا   رأي  علن من العقتل أقتل قتدرة  وأكثت     (1) "التمين، واالستغرق يف الضقك
 .(2) إ  غري ذلك مما عرف له من أقوال ،وبال ا يف استيعاب األمور

 اخلطط إصالحات يزيد اإلدارية واملالية فقد كان يزيد خمططا  ذا نظر بعيد يف أما
، (3)ة، فما لب  أن جعل قنسرين جنتدا  مستتقال  عتن محتص    يراإلدارية املدنية والعسك

وهذا مما دعته الظروف احمليطة بالدولة، لتقوية الثغور حي  لكل منها حاميتها املستقلة 
ومل تتزل قنسترين   ": (4) مكتن توفرهتا فتريوي التبالذري    واملعدة بكافتة اإلمكانتات امل  

وكورها مضمومة إ  محص حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين وأنطاكيا ومنتبج  
 "وذواتها جندا ...

، (5)ومن إصالحاته اإلدارية أن جعل والته وعماله من ذوي العصتبة والنفتوذ  
 يترتبط بعالقتات متيف أصتقاب     وكأنه ال  عل عامال  أو واليا  يدوم يف منصبه حتى ال

                                                

 . 162، ص1احليوان، جت اجلاحظ.( 1)

 . 148، ص1الكامل، جت املربد.( 2)

حي  كان هنا  أربعة أجناد يف بالد الشام قبل خالفة يزيد، فجعلها مخستا  وهتي: دمشت     "( 3)
ين وما حوهلا، وفلسطني واألردن، ويقتال أنهتا مسيتت باألجنتاد ألنهتا      ومحص وتضم قنسر

جتميف كورا  ومناط  يف نطاقها أو ألن اجلند أقطعت األراضي يف هذه املناط ، وكانت اجلزيرة 
تضم إ  جند قنسرين إ  أن جعلها عبد امللك جندا  مستقال ، ويضتم قنسترين هتذا انطاكيتة     

 نظر:ألجناد يف فرتات الحقة، أمن تعديالت يف هذه ا إ  ما كان "ومنبح وما حوهلما
، حتقي  صالح الدين املنجد، ملتزم الطبيف والنشتر مكتبتة   1جت يف 1البالذري، فتوح البلدان،  -

فتتوح،   يشار له فيما بعد هكذا: البالذري.. وس114م( ص1614النهضة املصرية، القاهرة )
 ص. 

 . 114فتوح، ص أنظر: البالذري.( 4)
املراكز اإلدارية يف بالد الشام يف العصتر األمتوي، املتؤ ر التدولي الرابتيف،       نقوال زيادة. -      

 . 112ص

 . 171احملرب، ص ابن حبيب.( 5)
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، فراقب يزيتد والتته   (1) العالقة يف منطقته مما يؤثر سلبا  على مالية الدولة ومصادرها
، وحرص على تعيني ذوي الكفا ة ولو كتان  (2) حتى يتقق  له من األمن واالستقرار

حتى كتان ذا هيبتة يف نفتوس     ،(3) غري مسلما  كاستعانته بالنصارى وخربتهم اإلدارية
 ستخدميه ورعيته على حد سوا  فيقول الفرزدق:م

 وإذا الرجتتتتتال رأوا يزيتتتتتد رأيتتتتتتهم"
 

 (4) "خضتتيف الرقتتاب نتتواكس األبصتتار    
 

 وقوله كذلك:
 هوتتترى عليتته إذا العيتتون  تتزرن "

 

 (5)"وهيبتتة اجلبتتار  ستتيما احللتتيم  
 

 وقيل  يف يزيد:
 أمتتتن آل وستتتنى آختتتر الليتتتل زائتتتر   "

 

 ووادي العتتتتوير دوننتتتتا والستتتتواحرُ   
 

 لينتتتتتا هيتتتتتف وحتتتتتائرا   ختطتتتتتى إ
 

 (6) "طروقتتا  وإنتتي منتتك هيتتف  حتتائرُ    
 

 :(7)  -كما ذكر سابقا  –يف يزيد ويقول األخطل 
 أمتتا يزيتتد فتتإني لستتت ناستتيه    "

 

 حتتتى يغيتتبين يف التترمس ملقتتوُد 
 

 هتتتل تتتتبلغين يزيتتتد معجمتتته   
 

 "يخوُدكأنهتتا صتتخرة  صتتما  صتت   
 

                                                

 . 178احملرب، ص ابن حبيب.(1)

 .118، ص1، ق6أنساب، جت البالذري.( 2)

متيف اللغتة العربيتة،    فتنة عبد اد بن الزبري، ترمجة حسام الصغري، جملتة جم  رودلف زهلايم.( 3)
له فيما بعد هكذا: رودلف زهلتايم. فتنتة    ، وسيشار817م( ص1676، )6، جت66دمش ، م

 جمميف اللغة العربية، جت، ص.عبد اد بن الزبري، جملة 

 . 181، ص1العقد الفريد، جت ابن عبد ربه.  (4)

 .121، ص1طبقات الشعرا ، جت ابن سالم.  (5)

 . 681، ص1معجم، جت البكري.( 6)

 . 68 -67، ص1 عر األخطل، جت ابن حبييب.( 7)
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يف غتري   ا أفسد ذلك الوالي، مصلح مفهذا هو يزيد بن معاوية حذر  فيمن بولي
، (2) ، فريوى أن يزيد كان أول من كستا الكعبتة املشترفة   (1) عنف، راٍع ألمور الرعية

وكان عطوفا  لتقرير الرقي  بادئا  بالعت  ملماليكه، نا دا  من املستاواة فيمتا بتني أفتراد     
بأنته   ي لته عبيتد اد بتن زيتاد    يف قصة رجل قدم يزيد يشتك (3) األمة فروى البالذري

غرمه مائيت ألف درهم، فكتب يزيد من ساعته إ  عبيد اد بن زياد يف رد املائيت ألتف  
من أحب أن يقم فليقم ومن أحب "درهم عليه، واعت  ذلك اليوم ثالثني مملوكا  وقال: 

 "أن يذهب فليذهب...

أما يف اجلانب املالي فقد كان يزيتد بافظتا  علتى استتقرارية ماليتته، ويف نفتس       
وزاد من العطا  وخاصة عند تسلمه مقاليد اخلالفة فتريوي   ،وقت كان يبذل األموالال

جملسته أمتر لكتل     فلما ارتفتيف عتن   "أنه عند البيعة ليزيد بعد وفاة والده: (4)املسعودي
، "عطائهم ورفيف مراتبهم.. واحد منهم مبال على مقدار نفسه ، وبله يف قومه ، وزاد يف

األحيان أن ينقص من العطا  فريوي بمد بن حبيب  يف الوقت الذي قد حدث بعض
، أنه ملا هلك معاوية واستخلف يزيد، وفد عليته أبتو اجلهتم    (5)م(816هت/ 161)ت

فيمن وفد عليه من قريش فلما أراد أن يأمر جبائزته سأل كم كان معاوية أعطاه  فقيتل  

                                                

 . 11الفخري، ص ابن الطقطقا.  (1)

 .111، ص1أخبار مكة، جت قارن: األزرقي. ( 2)
حي  يروي أن أول متن كستاها عبتد اد بتن      172، ص6تارية دمش ، جت ابن عساكر. -     

 الزبري. 

 .12-6، ص1، ق6أنساب، جت البالذري.( 3)

 . 44، ص1مروج، جت عودي.قارن: املس( 4)
 فقبل خالفته كان حي  أبيه على العطا . 17-11قيد الشريد: ص ابن طولون. -     

 .116املنم ، ص ابن حبيب.( 5)
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وذلتك ملتا يتطلتب     "فقط منها عشرة آالف وبع  إليه بتستعني ألفتا ...   ،مائة ألف"له: 
 إصالح اخلزينه من اقتصاد يف النفقات.

الواقعتة  يف فلستطني    –ومن إصالحاته أنه وضيف اخلراج علتى أرض الستامرة   
وجعل على كل فرد من أهلها دينارين، وهؤال  كانوا من اليهود  –بالقرب من نابلس 

يتطلبته ًتروف   ، وقام بتقويل خراج خراسان ماال  بعد أن كان عينا  ملتا  (1)السامريني
ومل يكتن عنتد    "هذا املصر، و شيا  ميف املصلقة العامة للدولة اإلسالمية فريوى بالقول:

حتى ولي يزيد ابن معاوية فصريه  –القوم يوم ذ عني، وأن اخلراج كله كان على ذلك 
بعض النواحي ملتطلبات ًروف آنيتة    جانب أنه أسقط اخلراج عن هذا إ (2)."ماال ...

 .(3)ت عن دفعها، وتذمرت يف عب ها على كاهلها يف بعض األحيانذا ما عجزإ

، بينمتا مل ُتشتر   (4) أما التجارة فرمبا كانت نشتطة بتني أجتزا  الدولتة الداخليتة     
  وجود عالقا جتارية خاصة تربط الدولة اإلستالمية يف هتذه الفترتة بتاألمم     إاملصادر 

السليف واملنتوجتات املستتخدمة   والشعوب اجملاورة، إال ما كان من وجود تداول بعض 
فتريوى لرجتل قتدم يزيتد فستقاه       ،واليت رمبا يعود إنتاجها األصلي ملثل هذه الشعوب

هذا رمان حلوان، بعسل إصبهان بسكر " رابا ، فسأله الرجل  أن الشراب فقال يزيد: 
 .(5)"األهواز، بزبيب الطائف، مبا  بردى...

                                                

 .187فتوح، ص البالذري. (1)

 م(.661هتت/  117بتن جعفتر البغتدادي )ت   أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة ، قدامة( 2)
برواية أبي  621م( ص1676بمد حسني الزبيدي، بغداد، ) اخلراج وصناعة الكتابة، حتقي 

 اخلراج، ص.  وسيشار له فيما بعد هكذا: قدامة. عبيدة معمر بن املثنى 

 . 82، ص. الفتوحالبالذري( 3)

 . 161األخبار، ص الدينوري.( 4)

 . 116، ص1أخبار مكة، جت قارن: األزرقي.( 5)
 .17، ص6سري، جت الذه . -     
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وفتا  ناقصتا  ولتيس أهتال  ملثتل هتذه       أما فيما يروى ويزعم من أن يزيد كتان مأف 
ممتا ستيذكر    –، فال يتصور ملثل من تصدى لكل تلك األحتداث  (1) األعمال وغريها

 رقته  صدقاورة واألمم املرتصدة هلا، أن توأبقى للدولة  أنها بني الدول اجمل –الحقا  
، وأن كتان يف  (2)مثل تلك النعوت واملثالب واليت جا ت من كتاب خصوم بتين أميتة  
، فكان بتادِ  (3)سريته من ضعف فلم يكن يزيد بتلك الصفات كما يتصورها البعض

ذي بد  داعيا  لالصالح مقربا  لرعيته ينأى عن اخلالف بالوستيلة املناستبة لديته راعيتا      
 .(4) لشؤون العامة ال بتجبا  عنها

 ثانيًا: الفتوح يف عهد يزيد:

والتصدع مبا الحقها من أثر كانت هذه الفرتة بالذات فرتة ومست باالضطراب 
الفتنة الكربى يف عهد عثمان بن عفان )رض( ومبا ساد اجلماعة اإلسالمية على أغلبها 
من فرقة واختالف، إال أن األمو بطبيعتها كانت ال زالتت قريبتة متن احليتاة اجلهاديتة      

والستري  ، (5) فنظم يزيد ديوانه يف اجلهاد والعطا  ليكن منطلقا  له يف مثل هتذا االجتتاه  
قدما  يف الفتح وخاصة يف اختيار أول ك القتادة التذين أختذوا علتى عتاتقهم ونتذروا       
أنفسهم للفتح واجلهاد، منطلقني جبيو هم  رقا  وغربا ، مشاال  وجنوبا  ومل يكن اخلليفة 

                                                

 . 161، ص1البيان، جت اجلاحظ. أنظر:( 1)
 .17النزاع والتخاصم، صاملقريزي.. -      

 . 118خالفة ص أنظر: عاقل.( 2)
حامد غنيم: األسرة األموية بني القيم اإلسالمية واالعتبارات السياسية، جملة كلية العلتوم   -     

 متد غنتيم.  شار له فيما بعد هكذا: حا، وسي162م(، ص1682، )6االجتماعية، الرياض، ع
 األسرة األموية، جملة كلية العلوم االجتماعية، ع، ص. 

 . 141الدولة العربية، ص فلهوزن. ( 3)

 . 61 -61، ص1رسائل، جت قارن: اجلاحظ.( 4)

 . 671، ص1تارية، جت الطربي.( 5)
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ليبخل على مثل هذه األعمال بالدعم والتأييد سوا   كان ذلك تأييدا  معنويا  أو إرستال  
كيف ال وقد كان يزيتد نفسته أول متن     س ،يزها باملعدات واملأكل وامللباجليوش وجته

 .(1) ضرب أسوار القسطنطينية قبل خالفته

الذي غلب على فرتة يزيد مما  (2) يف البداية ولالضطراب العسكري والسياسي
 غله يف إقرار أمنه الداخلي، فاستغل البيزنطيون هتذا االضتطراب وأختذوا يغتريون     

يف  (3) احملاذيتة لتدولتهم متن الدولتة اإلستالمية فأغتاروا علتى مترعش        على املناط  
، ويتروى  (4)الشمال، مما حدا بأهلها إ  تركها هاربني جنوبا  أمتام الضتغط البيزنطتي   

أن البيتزنطيني أختذوا يغتريون علتى      (5)م(661هتت/ 117عند قدامه بتن جعفتر )ت  
 .(6)ا يتصوره اآلخرونمرعش بعد وفاة يزيد بن معاوية وليس بعد وفاة معاوية كم

تسلم يزيد مقاليد اخلالفة وكانت اجليتوش التيت أرستلها أبتوه باصترة جلزيترة       
رودس، يف الوقت الذي كان فيه من اجلند قد ي سوا من هذا احلصتار وأصتابهم متاال    

احلصتار، وعتدم   طاقة هلم به من اجلوع والتعب، فرأى يزيتد عتدم فاعليتة مثتل هتذا      
، أمتا التبالذري   (7)للجتيش بفتك احلصتار والرجتوع عنته     ذن الوثوق من نتيجتته فتأ  

                                                

 . 162، ص1تارية، جت اليعقوبي.( 1)

(2 )  Muir: The Caliphate, p. 331. 

الثغور بني الشام والدولة البيزنطية، وهي مدينة حصينة حييطها سوران مرعش: مدينة من  " (3)
اآلن يف ، وتقتيف  "وخندق، ويتوسطها حصن حييطه سور، وهلا حدي  يف  تى احلقب التار ية

 .127، ص1معجم البلدان، جت جنوب اجلمهورية الرتكية أنظر: ياقوت.

 . 171الشام يف صدر اإلسالم، ص اش.مخ( 4)

 . 116اخلراج، ص  قدامة.( 5)

 . 116فتوح، ص البالذري.( 6)

 . 116، ص1املعرفة، جت أنظر: البسوي.( 7)
 . 111اخلراج، ص قدامة. -      
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أن يزيد كان قد ُر ي ماال  كثريا  حتى فك احلصار عتن اجلزيترة، ويتذكرها     (1)فريوي
فما أن استقر يزيد على رأيه هذا حتتى بتدأ يعتد عدتته      .جبزيرة قربص وليس رودس

، حتتى يكتون علتى    باد ا  بتقصني الثغور يف مواجهة البيزنطيني فنظم جيشه برا  وررا 
 –ففصتل كمتا حتتدثنا     –استعداد يف مواجهة أي هجوم بتمل ومرتقب يف آن واحتد  

فيما بني جند محص وجند قنسترين، ليجعتل لكتل منهتا قوتهتا املستتقلة، تستاعده يف        
إال أنته أغتزى    م482هتت/ 41هذا ورغم ما واجه يزيتد يف ستنة   ، (2)كيانهالدفاع عن 

، واستمرت (3) لدولة البيزنطية وكانت له وقعة بقوبيةمالك بن عبد الرمحن اخلثعمي ا
هتت/  41الد الروم، يف عهتد يزيتد ففتي ستنة     الصوائف اليت كان يوجهها معاوية إ  ب

وأغتزى   (5). خرجت الصائفة وعليها حصني بن اري السكوني فغزا سورية(4)م481
خالفتته ستنة    ، ويف الستنة األخترية متن   (6) عبد اد بن أسد بن كرز القسري قيسارية

، هتذا يف اجلهتة الشتمالية    (7) كانت الصائفة قد غزت يف أرض التروم  م481هت/ 46

                                                

 . 111البالذري: فتوح، ص (1)

 .114فتوح، ص أنظر: البالذريز( 2)
 .114الشام يف صدر اإلسالم، ص اش.مخ -     

 . 184 -181تارية ص قارن: ابن خياط.( 3)
 . 111، ص1اليعقوبي: تارية، جت -     

 . 188تارية، ص ابن خياط.( 4)

 موضيف بالشام بني خناصرة وسلمية ،وهي ليستت القطتر الستوري املعتروف     سورية: هي"( 5)
واملوضيف كثري اخلريات فعندما دخلها املسلمون يف عهد عمتر بتن اخلطتاب )رض(، ودعهتا     

رجتو أن يرجتيف إليتك أبتدا ، ثتم قتال:       قيصر قائال : سالم عليك يا سورية. سالم مودع ال ي
 نظر: " أك أرضا . ما انفعك لعدو  لكثرة ما فيك من العشب واخلصبعوحيك أرضا ، ما انف

 .182، ص1معجم البلدان، جت ياقوت. -    

 .188ابن خياط: تارية، ص( 6)

 . 116تارية، ص ابن خياط. (7)
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أثتر أن   ،للدولة اإلسالمية لذا فقد أثر يزيد وإن مل يكن قد فتتح فعليتا  أراض جديتدة    
 تبقى للدولة اإلسالمية هيبتها العسكرية جتاه الدولة البيزنطية املرتصدة.

غربية اإلفريقية فقد كان معاوية قد عزل عقبتة ابتن نتافيف    أما يف اجلهة اجلنوبية ال
: أن (1)الفهري عن والية إفريقية، وو  مكانته أبتي املهتاجر دينتار ويتروي الواقتدي      

معاوية بن أبي سفيان و  مسلمة بن خملد األنصاري مكان معاوية بن خديج يف مصر، 
مواله أبي املهاجر مكان  –ة أي مسلم –وكانت أفريقية تابعة ملصر يف إدارتها فو  هذا 

عقبة، فريوى أن أبا املهاجر أسا  عزل عقبة، وعندما ولي يزيد اخلالفة أخرج أمره برد 
، ولرمبا بل من املؤكد لعلمته بأهليته قيتادة    لسمعته وطول يده يف الفتح عقبة إ  واليته

اضتبا   عقبة، وما عرف عنه من روح جهادية وحب يف الفتح، فخرج عقبة إ  واليتته غ 
على أبي املهاجر، فمري على مسلمة بن خملد والي مصر، فاعتذر مسلمة عما فعتل أبتو   

قبض على  ،يف قريوان أبي املهاجر اجلديدة  –، وعندما وصل عقبة إفريقية (2)املهاجر
بعتد أن عتاد    ،، فخرج بعد هتذا غازيتا  يف بتالد الرببتر     (3)أبي املهاجر وكبله باحلديد

، وعمتر بتن   (4) واستخلف عليها زهري بن قتيس البلتوي  ،–مارتها لقريوانه وزاد يف ع
، فتوجه إ  باجاية، وقرطاجة وما واالهما، فهتزم الرببتر والتروم يف    (5) علي القر ي

ثم توجه إ  مدينة املنستري أعظم متدائن التروم    ،هذه األحنا  وسبى وغنم منهم الكثري

                                                

 . 172فتوح، ص البالذري. (1)

 . 11، ص1غرب، جتالبيان امل ابن عذارى.( 2)

فتتوح   م(.871هتت/  117 بتن عبتد احلكتم )ت    ابن عبد احلكم، عبد الرمحن بن عبد اد( 3)
إفريقية واألندلس، حتقي  عبد اد أنيس الطباع، مكتبة املدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة 

 فتتوح  ه فيما بعد هكتذا:  ابتن عبتد احلكتم.    وسيشار ل 18م(، ص1646والنشر: بريوت، )
 أفريقية، ص.

 . 114تارية، ص ابن خياط.( 4)

 . 16فتوح أفريقية، ص كيم.ابن عبد احل( 5)
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زاب وتيهرت ثم توجه غربا  حيت   فهزمهم وأصابهم يف أنفسهم وغنائمهم، وغزا يف ال
هرب أمامه الروم والرببر فتقصنوا رصتونهم فأوغتل فتيهم قتتال  وأسترا ، ال تروعته       
الكثرة وال يضريه اإلرهاق، وهذا لشجاعة الف ة املقاتلة و جاعة قائدها، يف جهتاد د  

  ذا نظرنا إ  عتدة عتدوه، متن أن هنتا    عقيدته، وال يستبعد هنا، وخاصة إ ودعوة إ 
امدادا  يأتيه من دار اخلالفة بدمش ، فتقدم إ  طنجة وكان حيكمها ملك روماني امسه 
)يليان( فأرسل هذا لعقبة يستعطفه ويسامله فقبل منه، ثم سار حنو املصامدة يف السوس 

ة فأمر العساكر اليت ترافقه باالنصتراف  جنى، فالسوس األقصى حتى وصل إ  طلاألدن
ني، فسار إ  تهوذا فاستغل كسيلة بن ملزم زعيم الرببر الفرصة، وبقي هو يف مجاعة قليل

ه ولرمبا كان هذا مما ألخذ على عقبة، يف مثل هتذ  ،فهاجم عقبة ومن معه، وقتلهم مجيعا 
، ثم سار كسيلة هذا إ  القتريوان  (1) م481هت/41اخلدعة العسكرية وكان ذلك سنة 

 .(2)رقةفملكها بعد أن انسقب من فيها من اجلند إ  ب

ويف الشرق قام يزيد أوال  بتوحيد بعض املناط  فضتم مقاطعتة األنبتار، ومنهتا     
ستلم بتن    (6)، ثم و  يزيد خراسان وسجستتان (5)إ  اجلزيرة (4)، وعانات(3)هيت

                                                

 .18 -16، ص1بيان املغرب، جتلا ابن عذارى.( 1)

 . 114تارية، ص ابن خياط.( 2)

" هيثت: مسيت بذلك ألنها يف هوة من األرض، وهي بلدة على الفرات من نواحي بغتداد "( 3)
 نظر: أ

  611، ص 1بلدان ، جياقوت. معجم ال -
 موضيف من أرياف العراق، مما يلي اجلزيرة وتنسب إليها اخلمرة فيقول األعشى: ( " عانات 6)

 ختريهتتا أختتو عانتتات دهتترا  
 

 نظتر أ ورحى برهتا عامتا  فعامتا     
 

 .611 -616، ص1معجم، جت البكري. -

 .47-44الدينوري:  األخبار، ص( 1)
 

Encyc: vol.1, p.5.  و 671، ص 1. تارية ، ج: الطربي أنظر  
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زياد بعد أخيه عبد الرمحن وبع  معه من أ راف الدولة طلقة بن عبيد اد اخلزاعتي،  
ن عبد اد بن معمر التميمي، وعبد اد بتن حتازم   ، وعمر ب(1)واملهلب بن أبي صفرة

، وقتال لته   (2)السلمي، وُيذكر أن يزيد كان مقربا  لسلم هذا فبع  معته جيشتا  كتبريا    
أن أبا  كفى أخاه عظيما ، وقد استكفيتك صغريا ، فال تتكلن على عذر مين لك  :"يزيد

، فإن الظن إذا أخلتف  ياي منكاية منك. وإيا  مين قبل أن أقول إفقد اتكلت على كف
تعبتك أبتو ،   أقصاه، وقتد أ مين فيك، أخلف منك يّف، وأنت يف أدنى حظك، فأطلب 

، فأقام ستلم يف نيستابور، ثتم اجتته إ      (3) "فال ترحين نفسك، وكن لنفسك تكن لك..
ويروى أن سلم صاحل أهل خوارزم على أربعمائة ألف ثتم ستار    (4)ُخوارزم ففتقها

ملك الصُّتغد   ثم إ  خبارى، فاستنجدت ملكتها "بطرخون" لفديةلسمرقند، فأخذ منهم ا
، ويروى يف هذا القتتال:  (5)فالتقم اجليشان ببعضهما، فقتل طرخون وانهزم أصقابه

. حتى (6)"فبلغت سهام املسلمني يوم ذ للفارس ألفني وأربعمائة وللراجل ألفا  ومائتني"
 .(7)ة الصُّغد واملسلمنيما كان من نشو  عالقات حسن جوار فيما بني إمار

                                                

 . 671، ص1تارية، جت الطربي.( 1)

 .11، ص1الفتوح، م ابن أعثم.( 2)

 . 111، ص1البيان، جت ظر: اجلاحظ.نأ( 3)
 .112، ص1عيون األخبار، جت ابن قتيبة. -     

 . 187تارية، ص قارن: ابن خياط.( 4)
 . 624اخلراج، ص قدامة. -      

 . 111، ص1جت تارية، قارن: اليعقوبي.( 5)
 . 624اخلراج، ص قدامة. -       

 .111، ص1تارية، جت اليعقوبي. (6)

 . 676، ص1تارية، جت الطربي.( 7)
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ثم خلف سلم هذا عبد اد بن خازم السلمي فثار ضده مجاعة بقيادة أوس ابتن  
، حتتى وصتلت   (1)ثعلبة ومل تثنه هذه الثورة وحرب الرت  حتى انتصر علتيهم مجيعتا   

  حدود طربستان فاهتم بالثغور يف هذه النواحي كثغتر قنتدابيل بالستند،    فتوح يزيد إ
، وهذا ما يتدعونا للقتول إ  أنته لرمبتا كتان      (2)من مدينة املنصورة وهو على مراحل

رغم البعد الواضح اآلن  -يطل  على مثل هذه النواحي يف  رق العراق ببالد السند، 
فاهتم يزيد بتقصني هذا الثغر وأعده إعدادا  يؤهله للوقوف أمام اهلجمات من تلك  –

 تبه دوريتة   ت الغزوات يف هذه النواحي النواحي الشرقية من الدولة اإلسالمية، فكان
ذا جا  الشتا  عادت للراحة، ثم تعود الكرة ثانية، وحتى أنه كذلك، تغزا يف الصيف فإ

 .(3)يذكر أن للنسا  كان دورا  يف مرافقة اجليوش الغازية املنطلقة يف الفتح واجلهاد

ية أن فنرى أنه مل يكن مما يقيف من اضطراب وتصتدع التقتام اجلماعتة اإلستالم    
يثين اخلليفة عن السري يف اجلهاد والفتح حي  الروح اجلهادية مشتعلة، واختيار اخلليفة 
لقادة ذي  أن يف اجلهاد، إ  جانب اهتمام اخلليفة بإقرار األمن اخلتارجي، ملتا يعتوزه    
األمن الداخلي للدولة باهتمامه بتقصني الثغور وكل هذا رغم قصر املدة اليت  تغلها  

الروايات التار ية هذا املوضوع حقته،   –حسب إطالعي  –، وإن مل تف يزيد كخليفة
وخاصة يف هذه الفرتة بالذات لذا جا  هذا املوضوع مقتضبا  نتيجة لتذلك متن جهتة،    
وعدم الرغبة يف االسرتسال يف كثري منها للمعرفة القائمة عنتد الكتثريين يف مثتل هتذه     

 األحداث من جهة أخرى.

                                                

 .111، ص1تارية، جت اليعقوبي. (1)

 . 187تارية، ص .ابن خياط:( 2)

 . 671، ص1تارية، جت الطربي.( 3)
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 بنه معاوية:ثالثًا: بيعة يزيد ال

 –وكأن ميف معاوية بن ابي سفيان وابنه يزيد سار اخللفا  األمويون والعباستيون  
على هذا النهج، يف أن يستخلف األب ابنه أو األخ أخاه فاتبيف يزيتد نهتج    –فيما بعد 

والده الساب ، فبتاييف البنته معاويتة الثتاني، هتذا يف الوقتت التذي اختلتف فيته هتذا           
كاستخالفهم اثنني يف والية العهتد،  كينتا  لستلطتهم متن     االستخالف لدى البعض، 

الظروف احمليطة بكل حقبة من احلقب التار ية فباييف متروان بتن احلكتم لولديته عبتد      
 .(1)امللك وعبد العزيز يف آن واحد، مقدما  أحدهم على اآلخر يف اخلالفة

له البيعة فيته،   أما بالنسبة لبيعة يزيد البنه فتختلف املصادر يف الوقت الذي أخذ
إال أن متن   ،ويف املدة اليت  غلها معاوية الثاني يف احلكم، ويف قضية تنازله عن خالفته

املؤكد أن يزيد عهد إليه يف صقته، ثم أكد له بيعته حني حضرته الوفاة، وبرواية هشام 
مرض يزيد مرضته، فاستشتار    م481هت/41أنه ويف سنة  (2)بن عمار يذكر البالذري

بن ردل الكل ، فباييف له الناس يف ذلك ويتروى عنتد   االبنه حسان بن مالك  يف بيعته
بن أبي صيفي، دخل على يزيد بعد بيعته باخلالفتة، وكلمتة يف   اأن عطا   (3)عثمابن أ

أن يعهد البنه إال أنه يغمض عن ذكر ما ُجزم من األمر... هتذا ويتذكر أن هنتا  متن     
 :(4) بن همام السلوليدفيف يزيد يف مراده هذا، فيقول عبد اد

 تلقفهتتتتا يزيتتتتد عتتتتن أبيتتتته   "
 

 فختتذها يتتا معتتاوي عتتن يزيتتدا   
 

 فتتتإن دنيتتتاكم بكتتتم اطمأنتتتت  
 

 "فتتتأولوا أهلتتتها خلقتتتا  ستتتديدا  
 

                                                

 . 41، ص1تارية، جتالطربي. ( 1)

 . 41 -41، ص1، ق6أنساب، جت البالذري.( 2)

 . 7، ص1الفتوح، م ابن أعثم.( 3)

 . 116نسب، ص قارن: الزبريي.( 4)
 من األلفاً.اختالف كثري  6، ص1الفتوح، م ابن أعثم. -    
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ي ة بالصراع واحلافلة باألحتداث، طتوت مشتس اخلالفتة يف     لبعد هذه الفرتة امل
ربيتيف األول  من  تهر   دمش  حقبة من تار ها، وذلك يوم الثالثا  ويقال يوم اخلميس

بوفاة يزيد بن معاوية، وكان عمره مثان وثالثني سنة أو متا   م481هت/ 46تقريبا  سنة 
حيت  تتويف يف حتوارين فنقتل إ       ،(1)يقارب ذلك فصلى عليه ابنه معاوية بن يزيتد 

، يف الوقت الذي كان قد استغرق حصار احلصني ملكة ما يقتارب  (2)دمش  ودفن فيها
، ويروى عن هشام بتن عمتار أن   (3)كما تذكره بعض الرواياتاألربعة والستني يوما  

ويف وفاة يزيتد يقتول ابتن عترادة      (4)سبب موته أنه سقط عن فرسه، فتويف من حلظته
 السعدي:

 أبتتتين أميتتتة أن آختتتر ملككتتتم  "
 

 جستتتد رتتتتوارين ثتتتتم ُمقتتتتيمُ  
 

 طرقتتتت منيتتتته وعنتتتد وستتتاده 
 

 كتتتتوب وزق راعتتتتف مرثتتتتوُم 
 

 ومزنتتتة تبكتتتي علتتتى نشتتتواته  
 

 (5)"ُصتتبح تقعتتد تتتارة وتقتتوم بال 
 

هذا الشعر الذي قصد به احلط من يزيد إال أنه عن غري قصد من قائله، ما يبتان  
لنا اعرتافا  مبكانة يزيد وعلو منزلته يف الدولة األموية فيقول: ابين أمية أن آخر ملككم، 

متا ُيشتيد   هذا امللك العظيم املتجسد يف الدولة األموية وكأنه انتهى بوفاة يزيتد وهتذا   
 حنظلة بن غزة يف رثائه: ويقول  اعر آخر هو أبو بكر بن ، وقوة سلطانه بعظمة
 يتتتتا أيهتتتتا القتتتترب روارينتتتتا   "

 

 ضتتممت ختتري النتتاسر أمجعينتتا    
 

                                                

 .111تارية، ص قارن: ابن خياط.( 1)
 . 666، ص1تارية، جت الطربي. -     

 . 111، ص1تارية، جت اليعقوبي.( 2)

 . 162، ص1وب، جتاإلعالم باحلر البياسي.( 3)

 . 41، ص1، ق6أنساب، جت البالذري.( 4)

 .41، ص1، ق6أنساب، جت قارن البالذري.( 5)
 . 161، ص1األعالم باحلروب، جت البياسي. -    
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 ويقول األخطل يف يزيد:

 لعمري لقد ُدلتّي إ  القترب خالتد   
 

 جنتتازة ال كتتأبي الزنتتاد وال غمتترر 
 

 مقتتتيم رتتتوارين لتتتيس ببتتتارحٍ 
 

 دي من ثوي ومتن قتربر  سقته الغوا 
 

 يضتتج املتتوالي إن رأوا أم خالتتدٍ 
 

 مشتتنعة للتتربط والستترق احلمتترر   
 

 إذا حل سرب متن نستا  ي عتدنها   
 

 (1)"تعتترين متتن جالبيتتب أو مختترر 
 

هذا يف وقت كان قد محله البعض مسؤولية كل  ائنة ونقيصة يف عهتده كتدليل   
 .(2)هللطعن فيه ويف إمرته وألغراض أخرى تكنها كل نفس جتاه

والدراسات احلديثة يف سوق كالمها ر  " أبو ليلى " كما ومسه  وختتلف املصادر
، فتريوى  (3)يف كرستي اخلالفتة   الثاني هذا كذلك يف املدة اليت  غلها معاويةو البعض

ولكن من األرجتح أنته  تغل فترتة تتجتاوز       (4)،أنه مك  ثالثة أ هر أو أربعني يوما 
ت له أعمتال يف فترتة خالفتته، كإستقاطه ثلت  اخلتراج يف       األيام بكثري، فيذكر أنه كان

وضوع سوا  يف لب الدراسة الوافية ملثل هذا امل، وهذا مما يتط(5)الدولة اإلسالمية مثال 
املدة اليت قضاها معاوية الثاني يف اخلالفة، أو حتتى ستريته وخالفتته ومتا ختللتها متن       

 أعمال وأحداث.

                                                

 .41، ص1، ق6أنساب، جت البالذري.(1)

 .11 -11، ص1مناقب، جت ابن  هر أ وب.( 2)

ازل معاوية بن يزيد إ  تسلم مروان خليل  اكر حسني. مسألة  غور كرسي احلكم من تن( 3)
، وسيشتار  124م( ص1684، )18بن احلكم لدست احلكم، جملة املؤرخ العربي، بغتداد، ع 

 له فيما بعد هكذا: خليل  اكر: مسألة  غور كرسي احلكم، جملة املؤرخ العربي، ع، ص.

 . 118نسب، ص قارن: الزبريي.( 4)
 . 111املعارف، ص ابن قتيبة. -      

 . 121، ص1تارية، جت الطربي. -     

 .cont Byz Ar, p. 27نقال  عن  144الدولة العربية، ص فلهوزن.( 5)
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ال حتوي روايتها كتثريا  متن االختتالف    ف اوإن اختلف البعض فيه فسرية معاوية
، (1)زاهدا  كارها  للخالفة، يظهر التأله ضعيفا  يف أمتر دنيتاه   "والتناقض فيذكر أنه كان:

و تلف عنتد التبعض    –، ولي اخلالفة وعمره سبيف عشرة سنة (2)جسيما  أبيضا  مجيال 
ايته بتأن معاويتة   بوضوح برو (4)ويؤكد املقدسي (3)وكناه خصومه أبا ليلى –يف هذا 

 كان قدريا .

 "فخطب الناس قائال : –كما يروى  –وبعد أن ضعف معاوية هذا عن أمر األمة 
ومل أجد لكم مثل عمر بن اخلطاب الستخلفه، وال مثل أهتل   ،قد ضعفت عن أمركم 

فطلبتت إليته    (5) الشورى، فأنتم أو  بأمركم فأختاروا من أحببتم، ثم دخل منزلته... 
يف ألخيه فأبى قائال : يكون لي مرها ولكم حلوها فقتام متروان بتن احلكتم     أمه أن يباي

 قائال :
 إنتتتتي أرى فتنتتتتة  تغلتتتتي مراجلتتتتها  

 

 (6)"واملللتتك بعتتد أبتتي ليلتتى ملتتن غلبتتا   
 

 (7) محارنة أستاذنا الفاضل وللدراسات احلديثة آرا  يف هذا السياق ويتعرض لنا
روانية ملفريجح أن الدعاية ا ،ه الفرتةعن دور مروان بن احلكم وتأثريه يف األحداث هلذ

هي اليت أًهرت معاوية ضعيفا  وبالتالي أن معاوية مل يتنازل عتن اخلالفتة وأن مستألة    

                                                

 .46، ص1، ق6أنساب، جت البالذري. (1)
 . 161، ص1األعالم باحلروب جت ي.البياس( 2)

 . 111املعارف، ص ابن قتيبة.( 3)

 . 14، ص4البد ، جت املقدسي.( 4)

 . 141ص ،1تتمة، جت ابن الوردي.( 5)

أن مروان  ثتل بهتذا عقتب     حي  يروى 1181، ص6رية املدينة، جتتا قارن: ابن  بة.( 6)
 وإن كنا ال نرجح ذلك مقتل عثمان.

 . 141، ص1 رح، جت ابن أبي احلديد. -    

 . 11مروان واخلالفة، ص احل محارنة.ص( 7)
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القضا  عليه بسمه أمر مقبول ومعقول، وأن معاوية هذا كان ذا  خصية قوية وتطلتيف  
يف ستبيل   سياسي بارز، وكل هذا ليس باملستبعد سوا  الكيد له بسمه أو طعنه وغريها

 .(1) التخلص منه

عن مدى التنافس حتى فيما بني أفتراد البيتت    –كما حتدثنا سابقا   –ولنرى هنا 
األموي الواحد، وخاصة فيما يتعل  بالفرع املرواني جتتاه فترع بتين ستفيان، إذ دختل      

، فأخذ حيقتره، وقتال ملتن    مروان بن احلكم على معاوية بن يزيد وقد آلت إليه اخلالفة
فغضتب   (2) "من أراد أن ينظر يف خالفة آل حرب بن أمية فلينظر إ  هذا...." رضرته:

 تغاه ومراده تزوج بأم معاويتة هتذا.  معاوية منه وطرده، إ  جانب ذلك أنه يف سبيل مب
من هنا يتبني لنا أن أفرادا  ومجاعات خمتلفة كانوا يرتقبون أمر اخلالفة وما ستتؤول إليته   

مية كل منهم يرى أن له ح  يف األمتر يف هتذه الفترتة متن     األحداث يف الدولة اإلسال
صدر اإلسالم، ويروى كذلك أن معاوية هذا عندما استشري يف أمر استتخالفه ألخيته   

وأمتر حستان بتن مالتك أن      "يا سبقان اد كفيتها حياتي واتقلدها بعد متوتي... "قال: 
فتنازل عن خالفتته،   (3) يؤوم الناس بالصالة حتى يتفقوا على إمام يرضونه ألنفسهم

، ويظهر (4) ويقال إنه وبعد وفاة أبيه مبا رة قام بالناس خطيبا  خالعا  نفسه، بال  بيعته
، أنه لرمبتا مل ككت    (5) باملوازنة بني هذه الرواية للبالذري ورواية ابن الوردي السابقة

يف ،واليتا  هلتا  يف اخلالفة حتى يضعف عن أمر األمة، وإاا تنازل عنها مبجرد أن أصتبح  

                                                

كر بالبيعة البن الزبري د فوخاصة إذا كان معاوية فعال  ق 161، ص8البداية، جت ابن كثري.( 1)
 يف هذه الفرتة، وإخراج اخلالفة من بين أمية. 

 .46، ص1، ق6أنساب، جت البالذري. (2)

 .41، ص1، ق6أنساب، جت .البالذري: (3)

 . 41 -46، ص1، ق6برواية الواقدي: أنساب، جت ظر: البالذري.أن( 4)
 . 111 -112، ص1تارية، جت الطربي. -       

 . 141، ص1تتمة، جت دي.ابن الور( 5)
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الوقت الذي قد تغفل فيه بعض الروايات عن ذكتر هتذا التنتازل املبا تر، فلتم جتتزم       
الروايات اليت وقعت عليها بأمر معاوية هذا، إن كان تنازل جديا  مبقض إرادته  أو أن 

كمتا حتتدثنا    –ذلك مت بفعل جهة خاصة كالبيت املرواني بزعامتة متروان بتن احلكتم     
ات متعتددة متن اجلماعتة    أصتبح كرستي اخلالفتة  تاغرا  أمتام ف ت       ، وبذا(1) -سابقا 

  ما كان بعد هذا من أحداث ليس موضوعها يف هذا السياق، والذي آمل اإلسالمية إ
أن تتاح لي الفرصة يف مثل هذه الدراسة اليت تتصل بدراسيت وتكشف لنا من احلقتائ   

 يف هذه الدراسة يف فرتة الحقة إن  ا  اد.

 ياسة يزيد جتاه قوى املعارضة:رابعًا: س

للقدي  يف هذا السياق البد من عرض ما تفوه به معاوية بتن أبتي ستفيان، يف    
حلظاته األخرية واليت باعتقادي كانت دستورا  ليزيد ستار عليته يف سياستته، جتتاه متن      
عارضه من أبنا  الصقابة خاصة، ومن اجلماعة اإلسالمية بصفة عامة، هذه الكلمتات  

ئ عن مدلولية يف خربة معاوية بهذه اجلماعة وما حتدثها نفسها مبتا تهتوى إليته    اليت تنب
بعد ما يؤول أمر اخلالفة ليزيد وهذا ناتج عن دراستة معاويتة هلتذه اجلماعتات علتى      
واقعيتها، ودهائه حتى وصفوه بدها  مثالي موضوعي على لستان عمتر بتن اخلطتاب     

، والتيت حتتدثنا   (2) ة يف صدر خالفته)رض( حتى استطاع أن تكون له الطاعة  به تام
عن  ي  منها عند احلدي  عن املوقف من البيعة فكان معاوية خليقتا  للملتك واستيف    

لذا مل يكن ليزيد أن يبتعد كل االبتعاد عن وصية والده، وعن  (3) ،الصدر لني املعاملة
، فيذكر أنه قتد  السياسة اليت يرت يها له، فكان موازنا  بني السماحة واخلشونة يف سياسته

                                                

 . 11صاحل محارنة: مروان واخلالفة، ص( 1)

 .111 -112، ص1تارية، جت الطربي.( 2)

 .117، ص1تارية، جت الطربي.(3)
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فإذا كتان يزيتد قتد  تذ منته       (1) يسر على الناس ما عسر عليهم ومجيف هلم العطا ...
تصرف بعيدا  عما ألف، وعما عرف من دها  معاوية وحسن تتدبريه، فلنتا أن نتصتور    

  أم يتعامل ميف املوقف مبا حيق  فماذا عليه أن يفعلمدى خطورة األحداث يف عهده! 
 نظره . األمن واالستقرار يف

بعد تلك املسرية الطويلة ملعاوية احلافلة باألحداث العظتام، وبعتد أن حقت  متا     
، ويتذكر أن خالفتته   (2)م(476هتت/  42حققه، تويف يوم اخلميس من رجتب  ستنة )  

، يف وقت كانت قتد ًهترت عليته عالمتات املتوت      (3)كانت تسعة عشر سنة وأ هر
ني من زرع قتد استقصتد وقتد طالتت     أيها الناس، إ، ويقول معاوية: "(4)فأنشد وقال

عليكم إمرتي حتى مللتكم ومللتموني، و نيت فراقكم، و نيتم فراقي، وإنه ال يأتيكم 
بعدي إال من هو  رمين، كما مل يأتكم قبلي إال من كان خريا  مين، وأنه من أحب لقا  

 .(5)."اد أحب اد لقا ه، اللهم إني قد أحببت لقا    فأحبب لقائي.

                                                

 . 172 -146الفرق اإلسالمية، ص عطوان.( 1)

 . 114تارية، ص قارن: ابن خياط.( 2)
 .116-111، ص1تارية، جت الطربي. -    
 . 111فخري، صال ابن الطقطقا. -    

 . 116 -111، ص1تارية، جت قارن: الطربي.( 3)
 . 11، ص1عالم باحلروب، جتالبياسي. اإل -      

 يقول معاوية:( 4)
 املتتتر  مل  لتتت  حديتتتدا أن" 

 

 وال هضتتتبا ترقتتتاه الوبتتتاير 
 

 ولكن كالشهاب يرى و بتو 
 

 وهادي املوت عنه متا حيتاير   
 

 .11، ص1عالم باحلروب، جتأنظر: البياسي. اإل

 . 111،ص1األمالي، جت : القالي.قارن ( 5)
 :وحي  يتمثل معاوية 146، ص12النويري: نهاية، جت -        

 والتذي هو املوت ال منجي متن املتوت   
 

 حتتتاذر بعتتد املتتوت ادهتتى وأفضتتيف   
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تلف املؤرخون يف املكان الذي يقيم به يزيد عند وفاة والده، فهتل كتان إ    واخ
أن الضتقا  قتد    (2)عثم، فريوي ابن أ(1)نب أبيه  أم كان غائبا  كما يذكر البعضاج

بسم اد الرمحن الرحيم، احلمد د التذي لتبس   "كتب ليزيد بوفاة والده وقد كان غائبا : 
لفنا ، فقال عزوجل: )كل من عليها فان، ويبقى وجه ردا  البقا ، وحكم على عباده با

.. لعبد اد يزيد أمري املتؤمنني متن الضتقا  بتن قتيس      (3)ربك ذو اجلالل واإلكرام(
سالم عليك أما بعد، فكتابي إ  أمري املؤمنني، فكتاب تهن ة ومصيبة فأما اخلالفة اليت ،

معاويتة وأنتا د وإنتا إليته     جا تك فهي التهن تة، وأمتا املصتيبة فمتوت أمتري املتؤمنني       
النتاس ببيعتة أخترى بتدودة     راجعون، فإذا قترأت كتتابي فالعجتل العجتل، لتأختذ      

... ثم يعد لتضطرب روايته فريوي أنه ويف مرض معاوية كان يزيد إ  جانبته  والسالم"
، وإن حصل إن فارقه فإنه تركته  (4) ال يفارقه، حتى حيصل على عهد بواليته من بعده

، ومتن هنتا نترى أن يزيتد وركتم غيتاب       (5) بعض يوم فتويف يف هذه األثنا يوما  أو 
معاوية عن كرسي اخلالفة هو تلقائيا  اخلليفة املؤكد، لبيعة معاوية اليت عقتدها لته قبتل    

يستتغن عتن جتديتدها علتى      أمر األمة يف نظر النتاس، وإن مل  وفاته، واليت جتعله يتو 

 =                                                

 ويقول:
 فيتتتاليتين مل أغتتتن يف امللتتتك ستتتاعة   

 

 ومل أ ل يف اللتتذات أعشتتى النتتواًر   
 

 .12 -66، ص1ج، جتمرو أنظر: املسعودي.

 . 11 -12، ص1عالم باحلروب، جتأنظر: البياسي. اإل( 1)
- Lammens: Califat de Yazid, p. 30. 

 . 1، ص1الفتوح، م ابن أعثم.( 2)
 . 17-14سورة الرمحن: آية ( 3)

 . 112 -166، ص1الفتوح، م ابن أعثم.( 4)

 . 118، ص1الفتوح، م ابن أعثم. (5)
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فجا  عنده "أن يزيد  (1) خاصة، أما األصفهاني بعض الناس عامة، وأهل احلل والعقد
 فجا ه اخلرب فأنشد قائال : كان غائبا  يف الصائفة"

 جتتتا  الربيتتتد بقرطتتتاس  تتتب بتتته "
 

 فتتأوجس القلتتب متتن قرطاستته فزعتتا 
 

 قلنا لك الويتل متاذا يف صتقيفتكم    
 

 قتتال: اخلليفتتة أمستتى مثبتتتا  وجعتتا    
 

 فمادت بنا األرض أو كادت  يتد بنتا  
 

 غتتترب متتتن أركانهتتتا انقلعتتتا كتتتأن أ 
 

 ثتتتم انبعثنتتتا علتتتى ختتتوص مزممتتتة
 

 نرمتتي الفجتتاج بهتتا ال نتتأتلي ستترعا  
 

 ومتتتتا نبتتتتالي إذا بلغتتتتن ارجلنتتتتا 
 

 متتا متتات فتتيهن بالبيتتدا  أو ًلعتتا    
 

 من مل تتزل نفسته تشتفي علتى تلتفٍ     
 

 تو ك مقادير تلتك التنفس أن تقعتا    
 

 ملتتا انتهينتتا وبتتاب التتدار منصتتف     
 

 (2) ب فانصدعالصوت رملة ُرييف  القل 
 

 ثم ارعتوى القلتب  تي ا  بعتد طريتته     
 

 والتتنفس تعلتتم أن قتتد أثبتتت جزعتتا  
 

 أودى ابتتن هنتتد وأودى اجملتتد يتبعتته 
 

 كأنتتتا مجيعتتتا  خليطتتتا  قتتتاطنني معتتتا  
 

 بلج يستستتتقى الغمتتتام بتتته  أغتتترأ
 

 "لو قارع النتاس عتن أحستابهم قرعتا     
 

بي ستفيان، وبتأن   ية بن أفرتى من كالم يزيد ما فقدته الدولة واألمة بوفاة معاو
عهده كان مشهودا  لن تكرره األزمان، ولن يكون لصاحبه مثيل بديل، وهذا ما يؤيتده  

، ويترى يف األمتر ذاتته أن    (3)فيه قول الشاعر األحوص يف قصيدة يرثتي بهتا معاويتة   
يزيد قبل وفاته، فأعاد له وصتيته التيت    فجا معاوية قد احتضر فبع  ليزيد وكان غائبا  

د أوصاها له ملن حضر عنده، يف الوقت التذي يؤكتد فيته أنته صتلى علتى أبيته        كان ق
، إال أنه لرمبا كان يزيد غائبا  يف بعتض النتواحي، وخاصتة يف الباديتة     (4)وحضر وفاته

                                                

 . 111 -111، ص17ي، جتاألغان األصفهاني.( 1)

 .111 -111، ص1، ق6أنساب، جت قارن: البالذري برواية املدائين.( 2)
 . 4-1، ص1الفتوح، م ابن أعثم. -     

 )األحوص بن بمد األنصاري(. 111 -116، ص6أنساب، جت البالذري.( 3)

 . 114 -111األخبار، ص قارن: الدينوري.( 4)
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ولو أنه ليس  –كما ذكر  –قرب منازل أخواله، واليت كان مرتددا  عليها يف أغلب وقته 
 د وفاة والده.هنا  دليل قاطيف بوجوده أو غيبته عن

ومما يهمنا يف هتذا الستياق الوقتوف عنتد وصتية معاويتة البنته ذكترا  وحتلتيال           
وموازنة، مبا  لو لنتا اإلبهتام، ويقلتص لنتا الشتك ويقربنتا متن التيقني أن  تا  اد،          

منزلة متن الرستول    –وكان ذلك رسن إدراكه  –فمعاوية قد أوصى أوال  أن تكون له 
ه و عره وقالمة أًافره، فتدعا إ  تكفينته بهتذا تقربتا  متن      )ص( مبا كان أخذ من برد

الرسول )ص( ليجعل آلخرته كما جعل لدنياه، فهو رجل ديين وليس دنيويا  رتا  كمتا  
، أما الش  اآلخر للوصية فقد  انتقل به معاوية ملا حققه البنته يف  (1)ينظر له الكثريون

إ  حسن السياسة والتتدبري واإلكترام    البالد اإلسالمية من أمن واستقرار، ويدعو ابنه
، ومل يكتن معاويتة ألن يترت  األمتة دون أن     (2)يف العطا  ملا له أثر واقتيف يف النفتوس  
 تراف وذوي النفتوذ والعصتبة    ، فيوصيه باأل(3)يطم ن ملا سيسري فيها يزيد من خطى

يترون   إيا  وخرية أهل الشرف واستهانتهم والتكرب عليهم، ولن هلتم ريت  ال  "قائال : 
منك ضعفا  وال خورا ، وأوط هم فرا ك وقربهم إليك، وأدنهم منتك، فتإنهم يعلمتوا    

، ثم يظهر لنا علم ودراية معاوية باألمصتار ومبتا يتتالئم ويستقستن يف     (4)"لك حقك

 =                                                

 . 16 -14، ص1تعالم باحلروب، جالبياسي. اإل -   

 . 144، ص1العقد الفريد، جت قارن: ابن عبد ربه.( 1)
 . 111، ص1أسد الغابة، جت ابن األثري. -
 . 112 -116أخبار الدول، ص القرماني. -

 . 147 -144تهذيب الرياسة، ص القلعي.( 2)

املعمترون والوصتايا،   م( 846هتت/  112تنظر: السجستاني، أبو حامت سهل بن بمتد ) أ( 3)
ي  عبد املنعم عامر، دار إحيا  الكتب العربيتة، عيستى البتابي احللت  و تركاه، القتاهرة       حتق

 املعمرون، ص.  شار له فيما بعد هكذا: السجستاني.وسي 117 -114م( ص1641)
 . 117 -111، ص1الفتوح، م ابن أعثم. -    

 . 112 -116، ص8البداية، جت بن كثري.ا( 4)
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"وأنظر أهل العراق فتإن ستألو  أن تعتزل كتل يتوم      التعامل ميف كل منها حي  يقول: 
نظتر أهتل   أن يشهر عليك مائة ألف ستيف، وأ  من فعل، فإن عزل عامل أيسرعامال  فأ

 ي  فانتصر بهم، فتإذا أصتبتهم فتأردد     وليكونوا بطانتك فإن رأبك من عدو الشام 
، وأعترف  ترف أهتل    (1)أهل الشام إ  بالدهم فإنهم إن أقاموا بها تغريت أخالقهم

 .(2)"املدينة ومكة فإنهم أصلك وعشريتك

أبنا  الصقابة مما يصبو إليه يف حتليله لشخصية أما ما يراه معاوية يف نفوس كبار 
إني لست أخاف عليك غتري عبتد اد   "كل منهم وقد سب  له أن حلل مثل هذا فيقول: 
ويرى أن ابن عمر رجل قد زُهد متن   "بن عمر، وحسني بن علي، وعبد اد بن الزبري..

البن عمر يف هتذا   الدنيا، فليس من جانبه ريبة، ويبدو أن هذا الرأي هو الرأي الغالب
الوقت، وأما احلسني، فلن يرتكه أهل العراق يف احلجاز، حتى يطلبوه إلتيهم ليبتايعوه،   
فيخرج إليهم، فيتقي بذلك يزيد اخلوض معه، أما اخلطورة احل  فلن تكن إال من ابتن  
الزبري، فيوصيه أن هو ًفر به أن يقتله قتلة تكون عربة ملن حتدثه نفسه بتاخلروج علتى   

بتن أبتي بكتر كتان متن      ا، ويذكر البعض أن عبد الرمحن (3) عة وسلطان الدولةاجلما
يف هذا األمر  (5) ، فللبالذري روايات(4) ضمن هذه الف ة اليت حذر منها معاوية ولده

فريوي عن بمد بن سعد أن عبد الرمحن بن أبي بكر مل يستثن من وصية معاوية البنه، 

                                                

 . 111املعمرون، ص السجستاني.( 1)

 .111، ص1البيان، جت قارن: اجلاحظ.( 2)
 . 111، ص6العقد الفريد، جت ابن عبد ربه. -     
 . 11قيد الشريد، ص ابن طولون. -    

 . 114املعمرون، ص أنظر: السجستاني.( 3)
 . 111، ص1الطربي:  تارية، جت -    

 . 118تارية اخللفا ، ص( 4)

 . 116 -111، ص1، ق6أنساب، جت البالذري.( 5)
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ها بقليل، أما برواية حفص بن عمتر فيتذكر أن   ولكنه يضيف أن عبد الرمحن تويف بعد
... وقد كفا   "وفاة عبد الرمحن كانت قبل وصية معاوية البنه حي  يوصيه فينتهي له:

ثم حيذره أبنا  الصقابة ويوصيه وصيته السالف ذكرها  "اد عبد الرمحن بن أبي بكر...
ما تويف معاوية بتن أبتي   كون عبد الرمحن هذا حيا  حينري فيستبعد أن ي.. وُيعد البالذ

، وهذا ممتا يتدعونا للشتك    (1) م(471هت/ 11والذي لرمبا كانت وفاته سنة ) سفيان،
واحلذر والتوقف قليال  عند التعامل متيف مثتل هتذه الروايتات التار يتة املوضتوعة يف       

 بعضها لغرض ما.

وصيته حلال آل البيتت، فيوصتي يزيتد بعبتد اد ابتن       ولرمبا كان ملعاوية ذكر يف
باحلسني بن علي ملنزلتته متن النتاس ومنته علتى حتد       ، و(2) جعفر حلبه له بتقريبه إياه

، وتربز يف الوصية نظرة معاوية بالقبيلتة والعشترية األمويتة فيتدعو يزيتد إ       (3) سوا 
 .(4) -كما يزعم البعض  –تقدكهم على غريهم 

 ما تضمنته هذه الوصية من أفكار ومبادِ لوجدناها دستورا  أراده فلو نظرنا إ 
فكان معاوية قتد وطتد أركتان دولتته طيلتة متدة        ،األب البنه يف سياسة مجاعته وأمته

يتورد لنتا هتذه     (5)م(846هتت/ 112حكمه، ويكاد سهل بتن بمتد السجستتاني )ت   
ية باألقاليم املختلفة ومبا يتراه  الوصية بأفكارها مبا هيأه معاوية البنه أوال ، ومعرفة معاو

يف طبيعتتتهم والتعامتتل معهتتم والتعامتتل كتتذلك متتيف الشخصتتيات البتتارزة يف الدولتتة 

                                                

 . 671، ص1سري، جت أنظر: الذه .( 1)
 . 16، ص1 ذرات الذهب، جت ابن العماد احلنبلي. -

 .16قيد الشريد، ص ابن طولون.( 2)

 . 161، ص1سري، جت الذه .( 3)

 . 111، ص1الفتوح، م ابن أعثم.( 4)

 . 117 -111املعمرون، ص السجستاني.( 5)
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، فهذه هي سياسته الشدة يف غري عنف، واللني متن غتري ضتعف والتيت     (1)اإلسالمية
أراد هلا النمو واالستمرار يف عهد من يليه، لرؤيته بنجاحها ميف  خصية العصر التذي  

 مبا فيها من تقدير املوقف ح  قدره، ومبا يتالئم ميف كل منها على حد سوا .يعيشه و

فارتتاده النتاس معتزين لته بوالتده       (2) تو  يزيد اخلالفة فتلقب "باملستنصر باد"
ويروى أنه يف خالفته انقاد إليه الناس بالسميف والطاعة وخاصتة   (3)مهنني له باخلالفة
يف مثل هذه املناسبة فيقتول عبتد اد بتن همتام      ، وحتدث الشعرا (4)من حضر توليته

 السلولي:
 ذا ثقتتة "أصتترب يزيتتد فقتتد فارقتتت  

 

 وا كر حبا  التذي بامللتك حاباكتا    
 

 ال رز  أصبح يف األقوام قتد علمتوا  
 

 كمتتا رزئتتت وال عقبتتى كعقباهتتا    
 

 أصبقت راعي أهل الدين كلتهموا 
 

 (5)"فأنتتتت ترعتتتاهم واد يرعاكتتتا 
 

ذلتك اليتوم التذي     (1) م(867هت/ 186ح اليعقوبي )توُيقدد عند ابن واض
تو  فيه يزيد اخلالفة، حتديدا  تار يا  دقيقا ، وجا  عنده أن أول عمل قام بته يزيتد هتو    

                                                

 . 12، ص1جملة الداره، ع اخللفا  األمويون، أنظر: حامد غنيم.( 1)
- Muir: The Caliphate, p. 321.  

 . 161، ص1البيان املغرب، جت  ابن عذارى.( 2)
 . 161، ص1البيان، جت أنظر: اجلاحظ.( 3)

عيتار الشتعر، حتقيت      م(.611هتت/ 111بن طباطبا العلوي )ت ابن طباطبا، بمد بن أمحد -    
م( 1614كتبتة التجاريتة الكتربى، القتاهرة )    وتعلي  طه احلاجري، بمد زغلتول ستالم، امل  

 عيار الشعر، ص.  ار له فيما بعد هكذا: ابن طباطبا.وسيش 78ص

 . 4، ص1الفتوح، م ابن أعثم.( 4)

 . 111، ص1البيان، جت قارن: اجلاحظ.( 5)
 . 411، ص1الشعر، جت ابن قتيبة. -       
 . 111 -111، ص6الكامل، جت املربد. -      
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طلب البيعة من احلسني وابن الزبري، وال يعقل رغم خطورة موقف هتؤال  جتتاه يزيتد    
فقد سار اخللفا  علتى  أن تكن مسألتهما تغطي وتغلب على موقف يزيد بهذا الشكل، 

خطى سار عليها من سبقهم بان أول ما يتكلم بته اخلليفتة خطبتة حيتدد فيهتا منهجته       
، لذا البد  ليزيد متن خطبتة   (2)وسياسته كما كان من أبي بكر وغريه يف صدر خالفته

كهذه يبني بها نهجه، وُيظهر بها مستلكه وخاصتة يف هتذه األجتوا  احلافلتة بتاملواقف       
 ،ناس يعريونه االنتباه ليتبعونه وآخرون يرتصدون به الدوائر لينقصتونه املرتصدة، من أ

للوهلة األو ،  إال أنه لرمبا اهتز يف موقعه –كما يروى  –فيزيد وأن كان خطيبا  مفوها  
فقام الضقا  لينوب عنه يف خطاب القوم، فرفض يزيد ذلك وأجلسه ليظهتر للنتاس   

إن معاويتة  "أرتآه العظما  من قبله، فوقف قتائال :   بأنه جدير مبثل هذا املوقيف الذي طاملا
كان حبال  من حبال اد، مده اد ما  ا  ثم قطعه وهو دون من كان قبله، وفتوق متن   

 .(3)"يكون بعده ولست اعتذر من جهل، وعلى رسلكم أن كره اد  ي ا  غريه

، أبتان فيهتا الشترع وأوضتح الستلو  القتويم،       (4)وتروى خطب أخرى ليزيد
قتبس فيها من القترآن الكتريم واألحاديت  النبويتة الشتريفة، حتني يتطلتب الكتالم         ي

 .أنه تفش خا ه بعبارة "ربنا اد" (5)توضيقا  واالقتدا  مثال ، فجا  عند املسعودي

 =                                                

 . 161، ص1تارية، جت ليعقوبي.أنظر: ا( 1)
 . 118، ص1تتمة، جت ابن الوردي. -     

 . 116، ص1تارية، جت الطربي.( 2)

 . 116 -118، ص1عيون األخبار، جت قارن: ابن قتيبة.( 3)
 . 111، ص1، ق6أنساب، جت البالذري. -      
 . 141تارية اخللفا ، ص -     

 . 116 -111، ص6تالعقد الفريد، ج .قارن: ابن عبد ربه( 4)
 . 166 -661، ص1البصائر، جت التوحيدي. -    

 . 181التنبيه، ص املسعودي.( 5)
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ومل يلب  يزيد أن واجه أو  الثورات يف خالفته بأن خرجت اخلوارج اإلزارقتة  
ليته علتى   د مهمتهم بإخضتاعهم إ  وا فأوكل يزيبزعامة نافيف بن األزرق يف األحواز، 

س ابن أدية يف مجاعتته  اد، ثم خرج بر(1)البصرة عبيد اد بن زياد، فتتبعهم وأوقيف بهم
بنواحي فارس فأوكتل يزيتد للتوالي نفسته، فبعت  هلتم جيشتا  وأخضتعهم للستلطة          

 .(2)والطاعة

فتريوى أن   (3)فتوذ أما يف السياسة العامة ليزيد فقد كان مقربا  ذوي القتدر والن 
بتن عثمتان بتن    ذلك وهذا ما يظهر من موقف سعيد  يزيد ومنذ حياة أبيه كان يف مثل

نفسه على يزيد يف البيعة التيت   عفان، وقد جا  معاوية مطالبا  أن يوليه خراسان، مقدما 
يا أمري املؤمنني ابن عمك، وأنت أح  متن   "فقال يزيد وقد كان حاضرا : أرادها معاوية

، (4)"أمره، وقد عتب عليك فأعتبه فواله معاوية حرب خراسان بنصتيقة يزيتد   نظر يف
، (7)، ولرمبتا مقتتديا  يف ستريته   (6)، ال مركزيتا  يف حكمتة  (5)وكان يزيد معطا ا  سخيا 

أن يزيتد كتان ذا    ":(9)، فريى هنري المنس اليستوعي (8)زا  لشخصيته مظهرا  هليبتهمرب

                                                

 . 172 -146األخبار، ص الدينوري.( 1)

 . 114تارية، ص ابن خياط.( 2)

 . 626املعارف، ص ابن قتيبة.( 3)

 . 121، ص1تارية، جت الطربي.( 4)

 . 4، ص1، ق6أنساب، جت قارن: البالذري.( 5)
 . 11لطائف، ص الثعال . -     

 . 176 -171تهذيب الرياسة، ص القلعي. -       

 .111الوالة، ص أنظر: الكندي.( 6)
 . 11 -11، ص1عالم باحلروب، جتالبياسي. اإل -    

 .12، ص1عالم باحلروب، جتالبياسي. اإل( 7)

 .Lammens: Califat de Yazid. P. 30 117نظر: التاج، صأ( 8)

(9 ) Lammens: Califat de Yazid, p. 33. 
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نصتارى، حتتى أن   تم بأبرز الف ات من رعيتته كال صرب وحنكة يف سياسته، وأنه كان يه
ويرى البعض أنه كان حاكما  ماهرا  قديرا  وعلتى   "ت أكلها يف خالفتهتربية معاوية له أت

 .(1)جانب كبري من كفا ة أبيه

فكان يزيد باثا  عيونه يف أحنا  دولته ليكون علتى إطتالع بكتل صتغرية وكتبرية      
 أمره، أو يظهتر منته ريبتة وضتعف جتتاه متا       ، عازال  من يشك يف(2)حتدث هنا وهنا 

  ، ويف الوقت نفسه بستنا  إ (3)يسود واليته، إلقرار األمن واالستقرار ورأب الصدع
 .(4)مثل هؤال  ري  ال يودي أمرهم بهم، إ  التمرد والعصيان وبؤرة يف االختالف

، وعلتى  وإن مل يكن يزيد على مقدرة أبيه فوالته كانوا متن والة أبيته الستابقني   
، (5)يف مراقبته وحذره جتتاههم  مر فسار بهم يزيد على خطى والدهقدرة وعلم من األ

كإقراره لعبد امللك بن مروان على ديوان املدينة معتمدا  على مثل هؤال  فيمتا يعضتله   
ر أنه كان مستعمال  حسان بن مالك بن رتدل الكلت  علتى األردن    ذك، في(6)من أمور

 .(7)ه ألخوالهوفلسطني وهذا من عصبت

                                                

 . 61العرب، ص .لويس برنارد( 1)
 . 111األخبار، ص الدينوري.( 2)

 .111األخبار، ص قارن: ابن بكار.( 3)
 . 111الدينوري: األخبار، ص -       
 . 121، ص1عالم باحلروب ، جتالبياسي. اإل -      

 .121، ص1عالم باحلروب ، جتالبياسي. اإل( 4)

 . 111، ص1تارية، جت : الطريي.أنظر( 5)
 . 111تارية صدر اإلسالم، ص فروخ. -      
 . 126الشام يف صدر اإلسالم، ص مخاش. -     

 . 114، ص1، ق6أنساب، جت البالذري.( 6)

 . 118، ص1أنساب، جت أنظر: البالذري.( 7)
 . 111 -111، ص1تارية، جت اليعقوبي. -     
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وكان الوالي على املدينة عند تسلم يزيد اخلالفة هو الوليتد بتن عتبتة بتن أبتي      
، واختلتتف التتبعض يف حتديتتد هتتذا التتوالي أم غتتريه، فجتتا  يف اإلمامتتة   (1)ستتفيان

ليته يزيتد   هو خالد بن احلكم، وهو الذي بع  إأن الوالي يف هذه الفرتة  (2)والسياسة
بنتا   ابن احلكم يف أمر أنة، وهو نفسه الذي استشار مروان ألخذ البيعة على أهل  املدي

، (3)الصقابة يف الوقت الذي يذكر فيه البعض اآلخر بأن الوالي هو مروان بن احلكم
إال أنه منقطيف اإلسناد يف روايته مما يدعونا للقذر يف التعامل ميف هذه الرواية الرتباكها 

ا مكة فكان عليهتا عمترو بتن ستعيد بتن      مما أوقيف صاحبها يف هذا اخلطأ باعتقادي، أم
 .(4)العاص األموي

من كان والذي اعتقد أنه من املرجح هو الوليد بن عتبتة ابتن   ومن يكن الوالي 
اختلط األمر على البعض حي   اع العزل والتولية فيما بتني هتؤال ،    أبي سفيان فقد

ل وفاتته، فبعت  يزيتد    فمروان كان يف أخريات أيام معاوية واليا  عليها، إال أنه عزل قب
يف هذا املصر بالنسبة للدولة بأكملها، حيت  مبتدأ    ا الوالي أن تؤخذ له البيعة هنا هلذ

السلطة اإلسالمية والدولتة كانتت يف هتذا املصتر، ويقطنته كبتار الصتقابة وأ تراف         
ال  (5)اجلماعة اإلسالمية ويروى يف سرية الوليد أنه كان حليما  حيب العافية والصالح

                                                

 .18، ص1جتالطبقات،  أنظر: ابن سعد.( 1)
 .664، ص1الطربي: تارية، جت -     
 . 6، ص1الفتوح، م ابن أعثم. -     

 . 171، ص1اإلمامة والسياسة، جت( 2)

 . 6-8، ص1الفتوح، م أنظر: ابن أعثم.( 3)
 . 88عيون األخبار، ص ادريس القر ي. -     

 . 61، ص1تارية، جت ابن خلدون.( 4)

 . 611 -111نسب، ص الزبريي.( 5)
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، فقد أمره يزيد أن يأخذ له البيعة على أهتل  (1)راه البعض اآلخر عصبيا  متسرعا كما ي
للجو  للعنف، واصفا  هتؤال   ا املدينة مبا فيهم كبار أبنا  الصقابة، رسن سياسته دون

، يف الوقت الذي (2)وناعتا  إياهم بأنهم األهل والعشرية، وأهل احلل والعقد يف الدولة
اصة من احلسني بن علي وعبد اد لبهما بالبيعة قهرا  وقوة، وخجا  عند البعض بأنه ط

، إال أنه من اجملميف عليه أن الوليد استشار مروان بن احلكم، فأ تار عليته   (3)بن الزبري
بطلب احلسني وابن الزبري، وأما ابن عمر فال ريبة منه يف نظره، فيطلبهما وإن مل يبايعتا  

ن أمجيف الناس على "إبن الزبري، وأما ابن عمر فقال: ، فدعا الوليد احلسني وا(4)يقتلهما
، ولكتن احلستني وابتن التزبري مل     (6)، وبتاييف ابتن عمتر )رض( ليزيتد    (5)"بيعته بايعتته 

، متجاوزين يف هذا السياق ما قيل من تفصيالت األمور ملوقفهتا واحملادثتات   (7)يبايعا
اآلن،  (9)اه هتذا الوضتيف  منها جت، وما قيل يف حتركات كل (8)فيما بينهما وبني الوالي

توجهني حنو مكتة للفترار متن    فخرجا م والذي سيذكر يف الفصل الالح  أن  ا  اد،

                                                

 . 161، ص1سري، جت الذهب.( 1)

 . 171 -176، ص1قارن: اإلمامة والسياسة، جت( 2)
 . 6، ص1الفتوح، م ابن أعثم. -    

 .11، ص1، ق6أنساب، جت أنظر: البالذري.( 3)
 . 16، ص1الفتوح: م ابن أعثم. -    

 .12-6، ص1الفتوح: م ابن .عثم.(4)

 . 16، ص1، ق6أنساب، جت قارن: البالذري.(5)
 . 118، ص1تتمة، جت ابن الوردي. -    
 .61، ص1تارية، جت ابن خلدون. -    

 .161، ص1تارية، جت الطربي.(6)

 .176 -178التنبيه، ص املسعودي.(7)

 .18 -11، ص1الفتوح، م ابن أعثم. (8)

 .66 -68حركة عبد اد بن الزبري، ص الرويضي.  (9)
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فقد سب  الكتالم يف  تأنه    (2)، أما عبد الرمحن بن أبي بكر(1)والنجاة بأنفسهم البيعة
ذ تويف قبل هذه الفرتة، وابن عباس قد جا  موقفه متأخرا  بعدما استقر ابتن التزبري يف   إ

مكة، فدعاه لبيعته فرفض فظن يزيد أنه متمسك ببيعته األو  له باوال  تقريبته رستن   
 .(3)سياسته معه

أما أهل املدينة عامة فقد بايعوا ليزيد بعدما رأوا ح  له يف ذلك برأي روح بتن  
، وكتان  (5)  خلعه منددين به وخبالفته، إال أنهم ما فت وا أن عادوا إ(4)زنباع اجلذامي

م( بعد أن كان يزيد قد 481هت/ 41ه قبيل احلرة أي بعد مقتل احلسني بسنتني )هذا كل
أحسن لوفادة جا ته منهم، فأجزل هلم العطا  وطلب مودتهم، ولكنهم وبعد عتودتهم  

، يف الوقتت التذي يتروى عنتد     (6)إ  املدينة  هروا به بشرب اخلمر، ودعوا إ  خلعه
د وطردهم واليه عثمان بن بمد بن أبي يف سبب خروجهم عن طاعة يزي (7)اليعقوبي

سفيان، إذ أتى عثمان هذا عامله على الصوايف وأخربه أنه أراد محل ما كان حيمله كتل  
سنة من تلك الصوايف من احلنطة والتمر، وأن أهل املدينة منعتوه متن ذلتك، فأرستل     

يف املدينتة   عثمان إ  مجاعة منهم، فكلمهم وأغلظ هلم فوثبوا به ومبن معه من بين أميتة 

                                                

حتقي  حييى وهيتب   م(. احملن،661هت/11تد بن  يم التميمي )أبو العرب، بمد بن أمح( 1)
شتار لته فيمتا بعتد     . وسي118م( ص1681) 1رب اإلسالمي، بريوت، طاجلبوري، دار الغ

 احملن، ص. هكذا: أبو العرب.

 . 12، ص1عثم: الفتوح، مابن أ( 2)

 . 18، ص1، ق6أنساب، جت أنظر: البالذري.( 3)
 . 111، ص1املعرفة، جت البسوي. -      

 . 161، ص1البيان، جت .اجلاحظ( 4)

 . 118، ص1أنساب، جت البالذري.( 5)

 . 117 -114تارية، ص اط.قارن: ابن خي( 6)
 يغمض اإلمامة والسياسة عن ذكر هذا الوفد. 11، ص1األغاني، جت األصفهاني. -    

 . 112، ص1تارية، جت اليعقوبي.( 7)
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دون متا قيتل يف نستب ختروجهم      –وأخرجوهم وهذا ما أرجقه يف سبب خروجهم 
 واليت ينفرد بها اليعقوبي. –لسرية يزيد وسلوكه 

ولكن رغم هذا أال أن يزيد مل يسرعه الغضب، فكان مياال  للسلم معهم، متجنبا  
ما يقومتون بته   قدر إمكانه سفك الدما  فأرسل للنعمان بن بشري األنصاري لريدهم ع

من التقريض على يزيتد والتنديتد بته، إال أن أهتل املدينتة رفضتوا وستاطة النعمتان         
أما بعد فإن اد ال يغري متا بقتوم   "، مما أثار حفيظة يزيد فكتب هلم قائال : (1)األنصاري

حتى يغريوا ما بأنفسهم، وإذا أراد اد بقوم سو ا ، فال مرد له، وما هلم متن دونته متن    
إني واد قد لبستكم فأخلقتكم، ورقعت بكتم فتاخرتقتكم ثتم وضتعتكم علتى      واٍل، 

رأسي ثم على  عيين ثم على فمي ثم على بطين، وأيم واد ل ن وضعتكم حتت قدمي 
ألطأنكم وطأة أقل بها عددكم، وأذل غابركم وأترككم أحادي  تنستة بهتا أخبتاركم    

 ل: ثميف أخبار عاد ومثود، ثم 
 قتتتومي لعتتتل احللتتتم دلي علتتتيي  

 

 وقتتد يستضتتعف الرجتتل احللتتيمر    
 

 ومارستتتت الرجتتتال ومارستتتوني 
 

 فمعتتتتتوج علتتتتتتيي ومستتتتتتتقيمر  
 

 ولكتتتتتين األقتتتتتي منكتتتتترات   
 

 (2)"فانكرهتتتا ومتتتا أنتتتا بتتتالظلومر  
 

 

                                                

 . 11، ص1، ق6أنساب، جت أنظر: البالذري.( 1)
 .681، ص1تارية، جت ي.الطرب -      

 . 168 -167األخبار، ص قارن: ابن بكار.( 2)
 . 11، ص1عيون، جت ابن قتيبة. -     
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، ثم وقيف (1)فما كان منهم إال أن أصروا على خلعه، فاختلفوا على من يرأسهم
جوا بين أمية من املدينة فاستتغاث  ، فأخر(2)اختيارهم على عبد اد بن حنظلة الغسيل

، وهذا هو موقف أهل املدينتة  فمتا   (3)فةيالوالي عثمان بن بمد بن أبي سفيان باخلل
  األمر حتى ره يف الفصل الالح ، يف وقت نظر إعسى يزيد أن يفعل  وهو ما سنذك

جتزل  من  جهة وأنه أي يزيد قد أ (4)من رجال املدينة أنفسهم، بأنه خروج ال مربر له
 .(5)هلم من العطا  ما مل يسب  له مثيل من جهة أخرى

فهل مبدأ  رب اخلمر هو ورا  كل هذا أم أنه  ي  آختر وخاصتة إذا تصتورنا    
دور ابن الزبري يف ذلك...! فما كان من يزيد إال أن أرسل جيشا  إلقرار األمن موصتيا   

  .(6)بعدم سفك الدما ، وحتى اتقا  احلرب والقتال قدر اإلمكان

واالنقسام اآلخر  ثل يف موقف احلسني بن علي وخروجه عتن طاعتة ستلطان    
يف الفصتل الالحت ، لتذا كنتت مقتدما        الستياق يزيد، إال أننا سندخر احلدي  يف هذا 

موقف يزيد وسياسته جتاه أهل املدينة على موقفه جتاه احلستني هنتا متجتاوزا  الضتبط     
 التار ي يف هذا السياق.

                                                

 . 178، ص1اإلمامة والسياسة، جت( 1)

عبد اد بن حنظلة الغسيل األوسي، وكان حنظلة بن أبي عامر أبوه، قد خترج يتوم أحتد    "( 2)
إ  ما كان من أمره يوم احلترة، ويوصتف عبتد    وقتل  هيدا ، وعبد اد حينذا  يف بطن أمه، 

 للمزيد أنظر:  "اد هذا بأنه من التابعني...
 . 48 -41، ص1الطبقات، جت ن سعد.اب -   

 .164نظر: تارية اخللفا ، صأ( 3)
 . 117، ص1وفا ، جت السمهودي. -    

 . 161قيد الشريد: ص ابن طولون.( 4)
(5 ) Muri: The Caliphate, p. 330.  

 . 7، ص1اإلمامة والسياسة، جت(6)
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قد الذ بالكعبة ومل يرغب يزيد بقتاله وإاا حاول رده إ  اجلماعة أما ابن الزبري ف
والطاعة، فوجه له البعوث ليفاوضه، إال أن ابن الزبري همي يف أمره مصمما  فيمتا عتزم   

، يف وقت لرمبا ليزيد بيعة يف (2)، منددا  بيزيد خالعا  له  ا ه باملنكر واملوبقات(1)عليه
ضبا  مقسما  ليوثقنته بسلستلة فلتم يلبت  يزيتد أن يعتود       ، مما استشاط يزيد غ(3)عنقه

لصوابه، فيستعيد حلمه وعقله، فريسل البن التزبري بسلستلة متن فضتة ليترب بقستمه،       
، فأرسل والي املدينة عمرو بن ستعيد األ تدق   (4)فرفض ابن الزبري متماديا  يف موقفه

ابتن التزبري علتى أخيته     جيشا  إلخضاعه بقيادة أخر عبد اد، عمرو بن الزبري، فانتصتر  
لتزبري  ا ، فهتذا كتذلك عبتد اد بتن    (5)عمرو وأوثقته، وضتربه بالستياط حتتى متات     

فماذا لنتا تصتوره أن يفعتل يزيتد جتتاه هتذا        وايقاعه بأخيه وخروجه عن طاعة يزيد،
 اخلروج على سلطانه  وهو ما سنذكره كذلك الحقا .

حيت  تكفيته مفاوضتاته     من هنا نرى أن يزيد كان سياسيا  أوال ، ال يضيف ستيفه 
فكان مستشريا  يف أمره، ال مستبدأ فيقكى أنه كان يستشتري متواله ولرمبتا غلتّب رأي     
مشريه على رأيه يف بعض األحيان، فجا  عند أبي عبتد اد بتن عبتدوس اجلهشتياري     

أنه مّلا علم يزيد خبروج احلسني للكوفة، استشار سرجون بتن  " (6)م(616هت/111)ت
ن يولي العراق فقال سرجون: عبيد اد ابن زياد، وكان يزيد كارهتا   منصور مواله فيم

                                                

 .11 -16، ص1، ق6أنساب: جت أنظر: البالذري.( 1)
 . 141األخبار، ص الدينوري. -      

 . 116علي وبنوه، ص حسني.( 2)

 .164، ص1عيون األخبار، جت قارن: ابن قتيبة.( 3)
 . 4، ص1، ق6أنساب: جت البالذري. -    

 .17، ص1، ق6أنساب: جت البالذري.(4)

 . 167 -166، ص1تارية، جت للمزيد أنظر: الطربي.( 5)

 . 11الوزرا ، ص اجلهشياري.  (6)
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له فأراد غريه، فقال سرجون: أرأيت لو كان معاوية حيا  فأ ار به عليك أكنت قتابال    
 .وأخرج عهدا  لعبيد اد بن زياد" قال: نعم، فقبل يزيد برأي سرجون

ار عليته معاويتة فعمتل    لذا مل يكن يزيد بعيدا  كل البعد عن سياستة أبيته، فأ ت   
حستاب لتستتميل بته      يقول معاوية ليزيد: "اختذ املعتروف عنتد ذوي األ  مبشورته حي

مفسدة للمرو ة  مودتهم، وتعظم يف أعينهم وتكف به عنك عاديتهم، وإيا  واملنيف فإنه
د اد بن عمر )رض(، فيطل  سراح ذ توسط لديه عبلذا نراه وإ (1)وإزرا  بالشريف.."

ر بن عبيد الثقفي، إكراما  ملنزلتة ابتن عمتر عنتده وعنتد النتاس علتى حتد         سر املختاأ
ثر كتبري يف موقفته   ، مما كان حملمد هذا أ(3)، ومقربا  حملمد بن احلنفية وجميزا  له(2)سوا 

وقد رموا يزيد بشترب اخلمتر   جتاه خروج أهل املدينة، وخلعهم طاعة يزيد فيقول هلم 
وقد حضرته وأقمتت عنتده، فرأيتته مواًبتا  علتى      ما رأيت منه ما تذكرون، " والفس :

هتذا يف  تهادة متا يتراه      (4)"الصالة متقريا  للخري، يسأل عتن الفقته، مالزمتا  للستنة    
البعض، عند احللف املضاد ليزيد، وهذه هي سياسته جتاه هؤال ، فكيف وإذا استتطاع  

 .(5)إخضاع وإمخاد ثائرة الصراع القبلي بسياسته وحسن تدبريه

م كل ذلك مل يكن يزيد يريد احللم ليفهمه النتاس منته ضتعفا ، فكتان     ولكن رغ
يظهر احلزم يف موقعه، جادا  يف مواقتف اجلتد، ضتاربا  بالستوط أن مل جتتدي االالحتة       

                                                

 . 11، ص1، ق6أنساب: جت البالذري. (1)

 .118، ص1تارية، جت أنظر: اليعقوبي.( 2)
 .171، ص1تارية، جت الطربي. -       
 . 677، ص1 رح، جت ابن أبي احلديد. -      

 . 142 -116، ص1الفتوح، م ابن أعثم.( 3)

 . 61قيد الشريد: ص ابن طولون.  (4)

 . 111 -116، ص1تارية، جت الطربي.( 5)
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واألحداث  ، هذه سياسة يزيد يف وقت قد أحاطت بدولته الفنت والثورات(1)بالعصى
ملة ليختم حياته، وإذا كان ، كيف وقد صبغت وسادت طيلة فرتة حكمه كا(2)اجلسام

جيشه باصرا  البن التزبري إلخضتاعه ورده إ  الطاعتة، أحتداث  ال ككتن للعقتل أن       
، تغمتي  والقرب من عصر النبتوة  يتصورها يف هذه الفرتة من مطليف التارية اإلسالمي

على العقل وترمي بنا إ  احلرية، واضطراب التفكري حني نتمثل هذا احلتدث أو ذا ،  
لك يرى البعض أن يزيد كان سائسا  قريبا  من تدبري والده، والذي طاملتا  تهر   ولكل ذ

إال أنه من املرجح أن طبيعة املواقف قد أغمت  عنه من احللم والدها  السياسي الكبري
على عقتول اجلمتيف وساستتهم وفقهتائهم وتتاهوا يف فتنت ال زالتت آثارهتا ماثلتة يف          

 .(3)أيامنا

                                                

 . 661، ص1زهر اآلداب، جت احلصري.( 1)

 . 171، ص1تارية، جت ليعقوبي.ا( 2)

 . 161، ص11قصائد يزيد، جملة املشرق، جت هنري المنس. ( 3)
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قامت معظم الدراسات األصلية والثانوية باالععض  لعلاا األااداكل  ا       
لاي كتعفاد اراساعه    شااال والظاضوا ا  اسبما متليه علياه ببيعاة احضالاة الاي يعي    

ثضت الععض  هلا يف سياق اراسي بقضب من موضاوعية البثامب  اا    آو عاباكهل لذا 
كسمح لفاا الفواوا احعاو،ضسل ساوام يف معاض  اعاديمب عان هذوايات  اذ           

للعودي هلذ  األاداك  عبياد ا   األاداكل أو القااس الذين قااوا جيوش اخلليفة 
ل أو اعا   (3)واعوني بن منا  الساتون   ل (2)ن عقبة احضيل ومسلم ب(1)بن زياا

                                                

  بأب  افصل أمه مضجانةل زوجااا زيااا بان ها ويه األساواريل      ( "عبيد ا  بن زياا يتف1)
عاش عبيد ا  مع أمه بني األساورسل مما أصابه مي  لألعجميةل ول  خضاساات حعاوياةل ثام    

انا   وضس إىل الشامل ،بق  إىل ج. وحا مات يزيد أخضجه أ   البالعضاقني بعد أن كويف أبو  ..
لعق  قضب الزاب مع إبضا يم بن األهرت تم ،عوجه عل  رأ  جي  للعضاقل ،أمضوان بن اع

م" أنظاض   181 اا   1يف معض ة اخلازر سافة ) عبيد ا   ،قع  –قائد احذعار الثقف   –الفذع  
 .741احعارال ا ابن قعيبة.

بيعاة بان ماضس بان عاوا احاضيل يقااد أناه أار          مسلم بن عقبة بن رباح بن أسعد بن ر"( 2)
الضسود )ا( وهاد صفني مع معاويةل  كوجه للمديفة علا  رأ  جاي  يزياد و اان قاد      

مسض،ًال كويف يف بضيقاه حتاة سافة    جتاوز العسعنيل ويقاد أنه أغضق يف قع  أ   احديفة ،سم  
 أنظاض  الابريري.   بالفقضشل ،سقط عن ،ضساه ،وبأكاه..."  ويقاد  ان مضيضًا  م186 ا  17

 .771ل ا4ل ق5أنسابل جا
ل 7م(ل جاا 5951جا متعباة احثفا ل بااداا )   4يف متييز الوثابةل  . االصابةابن اجض العسقرن  -

 اإلصابةل جال ا. يما بعد  تذا  ابن اجض العسقرن .وسيشار له ، 494 -497ا

نظاض  ابان   ابن الزب  أو معضوا عفه يف اوار اعوني بن من  الستون ل كضجم له  ما  "( 3)
)يزعم أنه مل يدخ  اإلسارم إىل قلباه وإمناا بقا       796ل ا6اجض العسقرن ل كاذي ل جا

مفا،قًا يف إسرمه و و الذي أغار عل  متض الودقة ،ساضقه... وياضوي أناه يف اعاضس عاار       
طل ل إي مسلم بن عقبة عفدما أراا أخذ البيعة قاضًا من عل  بن عبد ا  بن عبا  بن عبد اح

يف معض اة اخلاازرل    م181 ا 11واد عل   ذال كويف اعوني سفة  ان اعوني من  فدس أخ
 قارن   د ا  بن زياال ضد جي  احذعار بن عبيد الثقف "ايمب  ان يضا،ق جي  عبي



- 598 - 

س  جمضى  ذ  األاداك وما آلت إليهل واقفًا عل     ما يععاار  ماع اعقيقاة    
العارخييةل مبيفًا قدر اإلمتان ما حييط كلا الفواوا مان لابإ وإبااامل مضاعياًا      

وكفاقظااال   ببيعة الفص والععام  بهل اذرًا مما يضبا القارئ من كعادا الضواياات  
وملمًا قدر اإلمتان بظضوا اعدك للوصود إىل كفس  مفطقا  معازنل وآما  أن    

 أص  إىل أق  قدر ممتن من الفضاغ يف الفص يف ضوم الدراسة بإين ا .

 أواًل: خروج احلسني ومقتله:

ثاضى  م األصوب هلذا اعدك اهلام الذي أعفد اعديمب عن مقع  اعسني وللعقيي
ا و،ضقة التلمةل و،ا عضى االلعثام ،ار باد مان كفااود احوضاو       يف األمة االخعر

بفام الوثابة  عبد ا  بن الزب  وعبد ا  اصض ل موقد اعسني وخضوجه وموقد أبعف
بن عبا  وعبد ا  بن جعفضل وعبد ا  بن عماضل وابان مطياعل والفعماان بان بشا        

د الي وقفااا أ ا  العاضاق جتاا      األنواري وال  التو،ة يف  ذ  اآلونةل وكطور احواق
اعسني  شيعة آلد البيت بيلة الفرتس احذ ورسل وأخ ًا نأك  حوقد اخلليفة يزياد جتاا    
 ذا اعدك يف الدولةل وما  ان مفه جتا  آد البيت وجتا  مسا  مقع  اعسنيل وغ  اا  

نظضكه يف لفرت  للقارئ أخ ًا كقييم الوضع اق قدر  من خرد  ل من عفاصض احوضو 
سياق البثمب العارخي  واعقيقة اجملاضاسل آملاني مان ا  أن يسادانا اخلطا  يف كقاديم       
الفظضس احوضوعية لعلا الضوايات نظاضس معفثواة قادر اإلمتاانل وإعطائااا مساار ا       

 العارخي   أي ادكل ال حمملني  ذا اعدك أ ثض مما حيعم .

ىل متاة إال  وخضوج اعساني إ  مل يتن من أ   التو،ة وقد مسعوا بو،اس معاويةل
بان صاضا    انوا قاد اجعمعاوا يف اار ساليمان    أن راسلو  يف القدوم ليفوبو  خليفةل و

 =                                                

 . 751احفمقل ا ابن ابي . -
 . 747احعارال ا ابن قعيبة. -
 . 91ل ا1كاريخل جا الطربي. -
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إناا قاد ابسافا أنفسافا     و عباوا لاه  "   (1)اخلزاع ل ،بعثوا بأب  عبد ا  اجلدل  للثسني
 اذا وقاد كاضاات التعا  إىل      (2) ض اجلمعة مع الوال ل ،أقدم عليفا"عليا ولسفا حنض

والااي ساافتعف  باإلهااارس هلااا  فااا اون اخلااو  يف  –سااني و ثااضت احضاساارت اع
 اذا يف الوقات الاذي قاد      –وسعذ ض احضاسرت يف ملثق خااا بااا    (3)لكفاصيلاا

ادثت مث   ذ  احضاسرت بعد أن كفازد اعسن حعاوياة عان اخلر،اة إال أن اعساني     
  مفتم السًا من أار  بيعهل ما ليتن    رجيلا يف اياس معاوية قائًر هلم  "ر،ض 

اام معاوية ايًال ،إناا بيعة  فت وا   ار ًا هلال ،إن  لا معاوية نظضنا ونظضمت ورأيفاا  
أماا   بعد أن بدأ  ضاسالعام قاائًر  "  ل أما أ   البوضس ،قد راسلوا اعسني(4)" ورأيعم...

خعاار  لضساالعهل ثام    بعد ،إن ا  اصطف  حممدًا )ا( عل  خلقهل وأ ضمه بفبوكاهل وا 
قبضه ا  إليه وقد نوح لعباا ل وبلغ ما ُأرس  به )ا( و فا أ له وأوليام وأوصيام ل 
وورثعه وأاق الفا   قامه يف الفا ل ،اساعأثض عليفاا قومفاا باذلال ،ضضايفا و ض فاا       
الفضقة وأجبفا العا،ية وحنن نعلم أنا أاق بذلا اعق احسعثق عليفاا ممان كاوال ل وقاد     

إىل  عااب ا   وا وأصلثوا وحتضوا اعق ،ضمحام ا  وغفض لفا وهلمل وأنا أاعو م أاسف
عم أ   البوضس التعاب إال ما  ان من احفذر بن اجلاورا ،أظاض  وسفة نبيه )ا(... "،ت

 –الاوال  علايام يف  اذ  الفارتس      –خشية أن يتون ممعثفًا هلم من عبيد ا  بان زيااا   
ىل قاة وخلاع الطاعاةل ثام غااار البواضس إ      وضسل و دا م الفض،وعد عبيد ا  مفرب الب

                                                

 . 91مقاك ل ا  .( األصفاان1)

 .741ل ا1كاريخل جا ( قارن  الطربي.2)
)يزيد عل  الضواية ،تضس إخضاج الفعمان أن  او   645ل ا7مفاق ل جا .ابن هاض أهوب -    

 قدم عليام(. 

 . 519 -511ل ا7أنسابل جا ( البريري3)

 .546ل ا5اإلمامة والسياسة  جا ( قارن 4)
 . 679ل ا7مفاق ل جا ابن هاض أهوب. -      
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التو،ة مسعذلفًا أخا  عثمان بن زياا بعد أن قام بقع  رسود اعساني ااما  التعااب    
 .(1)إىل أ   البوضس

وعفدما  مَّ اعسني باخلضوج للتو،ة بعد احضاسرت الي وراكه من أ لاا جاام   
ياا بان    يضيد ،جام  ابن عبا  وقاد لاه  " ليأبفام الوثابة والفا  حيذرونه من جاعه ا

ىل   با  يا بن عم من يلاال أكسا  إ  عمل قد بلاين أنا كضيد احس  إىل العضاق.. أعيذ
قوم بضاوا أم  م عفام وضبطوا برا م؟ ،إن  ان ،علوا يلا ،سض إليامل وإن  انوا 

يادعونا إىل اعاضبل    إمنا يدعونا إليام وأم  م عليام وع ماله حيبونامل ،إنام إمناا 
ثم عاا  ابن عبا  مضس أخضىل وناا   "وال آمفام أن خيذلو   ما خذلوا أبا  وأخا ...

مس   واقرتاه اإلقامة يف متة أو احس  لليمن إال أن اعسني أصضَّ عل  رأيه.. ،قاد له 
كقعا    ،إن  فت ال حمالة سائضًا ،ر ختضج الفسام والوبيانل ،إن  ال آمن أن "ابن عبا  

ولتن اعسني مل يثفه  رم ابن عباا  عان    " ما قع  ابن عفانل وصبيعه يفظضون إليه...
يف الس  للتو،ة قائًر للثساني   ل ،جام  ابن الزب  وقد علم أمض  ،شد عزمه (2)عزمه

  (3)أما لو  ان ل  باا مث  هيععا ما عدلت باا... لاذا يقاود علا  إباضا يم اسان     "
يعلم أن اعسني أاق باخلر،ة مفه ... ،عم  عل  إخضاج اعسني  ويلا ألن ابن الزب "

 ا  (4)يف الوقت الذي ها ،يه روالد زهلايم اعجاز اع  يوفو له األمض  فا .."من 
عبا  ميّض بابن الازب  قاائًر     نس  البن الزب  يف  ذا السبي ل ،ر عج  أن نضى ابن

 قضت عيفا يا ابن الزب ..."

                                                

 . 675األخبارل ا ( أنظض  الديفوري.1)
 . 719 -711ل ا1كاريخل جا الطربي. -       

 . 516 -515ل ا7أنسابل جا ( أنظض  البريري.2)
 . 644 -647األخبارل ا الديفوري. -        

 . 687 -686العاريخ اإلسرم ل ا ( عل  إبضا يم.3)

 . 844ل ا4ل جملة جممع اللاة العضبيةل جا،عفة عبد ا  بن الزب  ( روالد زهلايم.4)



- 615 - 

  عماااااضيالاااااا مااااان قاااااربس 
 

 خاار لااا اجلااو ،بيضاا  واصاافضي 
 

 ونقاااضي ماااا هااارت أن كفقاااضي  
 

  ااذا اعسااني خارجااًا ،اسعبشااضي   
 

ل ب ويضوى أن ابان الاز   "ىل العضاق ... وعليا باعجاز ... ذا اسني خيضج إ
إن هرت أن كقيم اقمت ،وليت  اذا   "وخو،ًا من مث   ذا االكاام قدم اعسني قائًر 

ل ،قاد اعسني  أن أبا  اادثين   ... ونوثفا لا وبايعفا األمضل ،آزرنا  وساعدنا 
بشًا يسعث  اضمعاال ،ما أا  أن أ ون يلا التب ل ،عض  عليه ابن الازب   أن  

ولتان إقاماة اعساني  تاة .. وإي بالفاا        (1) "أن يعوىل األمض بامسه ،ض،ض يلاا 
زب   ماا حتادثفا   ل ،اابن الا  (2)خيعلفون إليه ويأكونه لض ا  ان وزرًا عل  ابان الازب   

سابقًال بمواًا للذر،ةل راغبًا هلذا األمض رغم وجوا مثا  كلاا اآلرام الاي كقاود     
ىل قاوم قعلاوا أباا  وأخضجاوا      اعسني عما رغ  به قائًر له  "اختاضج إ بأنه  ان يثين

ل ،بعد أن قع  اعسني جند ابن الزب  معظمًا (4)؟ واعا اعسني للبيعة  تة(3)"أخا 
ًا بيزيد ،قام إليه رج  قاائًر   كل حممًر أ   التو،ة مسؤولية مقعله معضض ذا اعد

،أظاض ابان   "ي  لا اعسني يفازعا األمض ...الضج  أظاض بيععال ،إنه مل يبق إ أياا"
الزب  أنه عائذ بالبيت وأخذ يبايع الفا  سضًال وهعض أنه ال مفا،ِإ له يف األمض بعد 

 ال يسااق لاه األماضل وال يفظاض إلياه  وااا        اعسنيل إي  اان وبوجاوا اعساني   
 .(5)اق

                                                

 . 516ل ا7أنسابل جا ( قارن   البريري.1)
 . 781 -787ل ا1كاريخل جا الطربي. -      
 . 555مقاك ل ا فاان .األص -      

 . 511ل ا7أنسابل جا ( البرير.2)

 . 679نس ل ا ( الزب .3)

 . 514 -517ل ا7أنسابل جا ( البريري.4)

 . 411 -414ل ا1كاريخل جا .( الطربي5)
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كا   بن اعاارك بان  شاام احذزوما ل قاد أ     و ان  ذلا عمض بن عبد الضمحن 
ل أما عبدا   بن جعفض (1)اعسني وناا  أمض اخلضوج للتو،ةل مشفقًا له حمذرًا إيا  مفام

سهل ثم  لم له بن أب  بال  ،قد بعمب بولديه )عون وحممد( للثسني ل او  عما يف نف
 أمانًا ،تع  له عمضو بان ساعيد    عمضو بن سعيد األهدقل وال  متة ليعط  للثسني

بن سعيد إىل اعسني بن عل  أما بعدل ،إن  أساأد  ابسم ا  الضمحن الضايمل من عمضو "
ىل حاا يضهاد ل بلااين أناا قاد كوجاات إ       ا  أن يوض،ا عما يؤبقال وأن يااديا 

ن  أخاا عليا ،يه اهلر ل وقد يعثت إلياا  شقاقل ،إ من الالعضاقل وأن  أعيذ  با 
عبد ا  بن جعفض وحي  بان ساعيد ... ،اقبا  إلا  معاماال ،اإن لاا عفادي األماان          
والولةل والّبض واسان اجلاوارل لاا ا  علا  باذلا هاايد و فيا  وماضا  وو يا           

وجاام    (2) ياه"  األماان أماان ا  وبقا  يف رأ   والسرم عليا... ،تع  له اعسني  خ 
عادم   أن رس  عمضو بن سعيد قد وقفاوا يف وجاه اعساني عاازمني    "  (3)عفد الطربي

 لهل ،لما وجاد   ثم جام  عبد ا  بن عمض )ر ( عاياًل خضوجه إال أنه بق  اون كضاا"
وجامو  أناا  آخاضون حيذروناه     .(4) "اسعواعا ا  من قعي  والسرمموضًا قاد له  "

 . (5)م احضي  ،ثذر  عبد ا  بن مطيع العدويأ   التو،ة وكارخيا

                                                

 .515ل ا7أنسابل جا ( أنظض  البريري.1)
 . 786ل ا1كاريخ  جا الطربي. -      

 . 789 -781ل ا1بضواية أب  خمفد   كاريخل جا ( الطربي.2)

 . 781ل ا1كاريخل جا  ( الطربي.3)

 . 517ل ا7نظض  البريري بضواية الشعيب  أنسابل جا( أ4)
 . 91الفزا  والعذاصمل ا احقضيزي. -      

 .511ل ا7أنسابل جا ( أنظض  البريري.5)
 . 791 -791ل ا1كاريخل جا الطربي. -      
قضي  يف الشجاعةل و ان مان قاواا    عبد ا  بن مطيع بن األسوا العدويل من رجاالت" -     
احلاا سافة    لزب  يف متة زمان عباد     احديفة يف وقعة اعضس الراق ي ض ال قع  مع ابن اأ
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ولقياه الشااعض    –ايمب لض ا يف  ذ  الفرتس  ان مقيماًا  تاة    – (1)واألافد بن قيإ
ل ،ساأله اعساني أماض    (2)احعضوا الفضزاق بن غال  ايمب العق  معاه عفاد الواافاح   

أميةل والقضام إن قلوب الفا  معال وسيو،ام مع بين "العضاق ،أجابه الفضزاق قائًر  
ل و ذا مما يذ   (3)"من السمامل وا  يفع  ما يشامل ،ودَّقه اعسني ثم سار يف بضيقه

بفا للقود بأن اعسني مل يتن جيا  س س أ   التو،ة ومل يتن واثقًا بام    الثقة ،تان 
 مضكابًا مفامل إال أنه عازم يف رأيه الذي يضى أن له اقًا باه مسعفواضًا ألماض  أي جااة    

 انت كضى له يلا اعق وخاصة أن التث ين يف أحنام الدولة يضونه نظضيًا األوىل باألمض 
إال أن سلطان الدولة وسلطة اخلليفة  ان هلا من القوس ما كسعطيع به إخضا  ورا  أي 
جاة كلوح هلا نفساا باخلضوجل ،يذ ض أنه ويف أثفاام احعض اة  اان  اث ون مان الفاا        

اع  أن عمض بن سعد بن اب  وقااا عفادما أماض  ابان      (4)نييعواون عن قعاد اعس
زياا بقيااس اجلفد لقعاد اعسني اسععف  باائ األمض ثم عاا ليعوىل القياااس وناضا  يلاوح    

 =                                                

جازين  ضس... الشيخ اليفض إال ماضس ... ال  و و القائ   أنا الذي ،ضرت يوم اع م196 ا 17
 .784نس ل ا ي.الزب  د اسععمله ابن الزب  عل  التو،ة" أنظض و ان ق   ضس بفضس 

 .517ل ا7أنسابل جا ( البريري.1)

من جباد  –متة جتا  مشاش الوفاح   و موضع بن افني واعضم يف يسار من يدخ  إىل "( 2)
 ،يقود الفضزاق   –الطائد 

 لقيت اعسني باأر  الوافاح  
 

 "علياااه اليرماااق والااادورق 
 

 . 871ل 874ل ا7معجمل جا للمزيد أنظض  البتضي.
 .456ل ا7معجم البلدانل جا ياقوت. -       

 .511 -514ل ا7أنسابل جا ( قارن  البريري.3)
 . 781 -781ال 7كاريخل جا الطربي. -       

 . 519 -518ل ا7أنسابل جا ( البريري.4)
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إىل العفاو  مع اعسني راغبًا بالسلم ال القعاد  ار ًا أن يتون  ار  اعساني علا     
 .(1)يد 

اكه األوىل الاي أراا بااا أن يساعوثق    ثم نعوا ألمض اعسني يف خضوجه ،بدأ خبطو
ألمض  قب  احض م يف وجاعه ،بعمب  سلم بن عقي ل ،فزد مسلم يف اار احذعار بن أب  
عبيد ،جامكه الشيعة كبايعه للثسني بعد أن قضأ عليام  عابهل و ان وال  التو،ة ايفراذ  

ن قااكلين وال أثا    ال مل ،بلاه أمض مسلم ،قاد  " ال أقاك  إالفعمان بن بش  األنواري
لظفاة ،مان أبادى صافثعه ونتامب بيععاه       إال عل  من وث  عل ل وال أخذ بالعامة وا

وما  ذا احوقد من الفعمان إال موقد رج  حي  السرمة... ويتاض    ضضبعه بسيف .."
البان بفات   سني ال عل  يزيد ،ا وى أناه قااد  "   ىل اعولتفه لض ا ميي  إ (2)االخعرا

ثم يعتضر موقفاه  اذا ااني     –يعين يزيد  –إليفا من ابن حبدد رسود ا  )ا( أا  
صافع  من اضض  بشأنامل ،قااد الفعماان " ا   ُقدم بأ   اعسني عل  يزيد ،اسعشار يزيد

ويذ ض أنه بايع حسلم  (3) سود ا  )ا( لو رآ م باذ  اعاد"بام ما  ان يوفع بام ر
ا ،ما  ان من هيعة ليزيد إال أن اثين عشض ألفًا من أ   التو،ةل ،وصلت اعوكه يروكا

 لأخربو   وقد الفعمان جتا   ذ  األااداكل ،اسعشاار يزياد ساضجون ماوال  بشاأنه      
إال أن ساضجون أصاض علا  عبياد ا       –وال يعضا حايا  –،أهار عليه بعولية عبيد ا  

ىل جانا  عملاه علا  البواضسل     ع  له يزيد بواليعه عل  التو،اةل إ إلنقاي احوقدل ،ت
أم بعد ،إناه  عا  إلا  هايعي مان أ ا  التو،اةل        عقي  بقوله  " خرب  أمض مسلم بنوأ

                                                

 .519 -511ل ا7أنسابل جا (  البريري.1)
 .554مقاك ل ا األصفاان . -      

 .675األخبارل ا ( الديفوري.2)

 . 1ل 4ل ا6( اإلمامة والسياسةل جا3)
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كثقفاه أو  خيربونين  ذا اع  كأك  أ   التو،ة ،عطل  ابن عقي   طلا  اخلاضزس اعا     
 .(1) كقعله أو كففيه والسرم"

،فضى يزيد مل ي عد يطق صربًا عما يسوا من اضطضاب ،ر غضو أن يضضب بعوا 
وموالثعه   د له نفسه باخلضوج عل  سلطان الدولة و لمة اجلماعاة من اديد حن كسو

ل ،قدم عبيد ا  التو،ة معلثمًا ،ظفه الفا  اعسني ،رتااوا عليه بالرتاي  إىل يف اعتم
أن نزد قوض التو،ةل ،اخعلط باحتض واخلدا  للقبض عل  مسالم بان عقيا ل ،اأعط      

ليثادك الفاا  بأناه     –  ماوال   ويقاد أن الضج   و معق –لضج  ثرثة آالا ار م 
إىل ماا  اان مان علماه      جام من محص ليعرب  ألمض اعسني اع  يقوى باا عل  أعدائه

ايمب  ان يف اار  انئ يف  ذ  الفرتس ،طل  عبياد ا    (2)لخبار عبيد ا خبرب مسلم وأ
 ذا ليسلم له مسلم ،اض،ض ،ثبساهل ،علام مسالم بااخلرب       (3) انئ بن عضوس احضااي

هاضاا  ضل ،جماع عبياد ا  مان أ   عل  رأ  أربعة آالا رج  ليثاصاض القوا  ،ذضج 
التو،ة عفد  وجع   ؤالم خيذلون الفا  عن مسلم ليبق  أخ ًا واد ل ،عاا  اربًا يف 

ىل أن األهعمبل ،أخرب  اذا ماوال  بااخلرب إ   أزقة التو،ة إىل أن اخ  اار موىل حممد بن 
،ض العسليم اع  أمفه حممد بن األهعمبل علم عبيد ا  بوجوا  ،أرس  له هضبعهل ،ض

 و ان يقاكلام قائًر  
 أقساااامت ال أقعاااا   إال اااااضًا"

 

 وإن رأيااات احاااوت هااايرًا نتاااضاً  
 

  اا  امااضئ يومااًا مرقاا  هااضاً   
 

 وخيلااااط البااااارا سااااذفًا مااااضاً  
 

 را هاااعا  الشااامإ ،اساااعقضا  
 

 "أخااااااا أن أ اااااذب أو أغاااااضا 
 

                                                

 . 711 -711ل ا1كاريخل جا ( الطربي.1)

 . 646ل ا7مفاق ل جا ( ابن هاض أهوب.2)

   بان ورقاة احاداج  ولض اا األرجاحل أنظاض  الاديفوري.       ( ويذ ض بضواية مففضاس أنه  اان 3)
 .677األخبارل ا
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ن الذي ضضب عفقه  و بتا  بان   ،انطلقوا به إىل القوض ،ضضبت عفقهل ويقاد أ
يف نفاإ الوقات الاذي ر ا  باه اعساني        م119 ا  11محضان األمحضي ويلا سفة 

ل ،اعتلم  (2)وأخذ  انئ بن عضوس ،ول  يف  فاسة التو،اة  (1)للذضوج باجتا  التو،ة
رساوله   –ل وبعمب ابن األهعمب بضسوله مربًا بقسمه حسالم  (3)الشعضام يف  ذ  اعااثة

للثساني خيارب ل ،وصا      –الطائ  من بين مالا بن عمضو بان ااماة   إيا  بن العث  
د ا  حنعسا  أنفسافا و،سااا       مام ا م نازد وعفا سني اخلرب ،أب  الضجو  قائًر  "اع

رغم أن عبيد ا   ان قد وضع عيونه اود التو،اة لارر يلثاق مان أ لااا       (4) أمعفا"
معاه قاائًر      ان  يف مبعاا  وخط سني اخلرب ،أصض عل  احض  ل ،بلغ اع(5)باعسني

،عفاضق عفاه    من أراا مفتم االنوضاا ،ليفوضا..."أياا الفا  قد خذلعفا هيععفا ... ،"
ل ويبدو أن اعساني قاد رغا  العاواس     (6)الفا  إال من بق  من أ له والبعض اآلخض

                                                

 . 11ل 19ل ا7مضوجل جا ( احسعواي.1)

مة الي جتمع عان ساطح األر ل قعا  ،يااا     لتو،ة    حملة. والتفاسة    القما فاسة ا"( 2)
 لفام ألنفسام..." للمزيد أنظاض  البتاضي.  دًا ،اقعطعاا اخل انئ بن عضوس ... و انت خوبة ج

 . 5571ل ا4معجمل جا

 .46ل ا4الطبقاتل جا ( أنظض  ابن سعد.3)
 . 84 -18ل ا6أنسابل جا البريري -        
 .519ل 511مقاك ل ا األصفاان  -        

 . 81ل ا6أنسابل جا .( قارن  البريري4)
 . 711ل ا1كاريخل جا الطربي. -        

 . 519ل ا7أنسابل جا ريري.( الب5)

 نظض  لذي أخرب اعسني  و اعض بن يزيد" أويضوى أن ا" 519ل ا7( البريري. أنسابل جا6)
 . 11ل ا7مضوجل جا احسعواي. -      
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   إال أارا  ثأر م ،قااد اعساني  "ال خا  يف العاي  بعاد  اؤالم ..."      ،ض،ض بفو عقي
 .(1)،واص  س   اع  انعا  لزبالة

ويف  ذ  األثفام راس  عبيد ا  يزيد بن معاوية ،يما آلت األمور ،ضا عليه يزياد  
 .(2)ني ومس   واذر  مفه قائًر له  "غ  أال كقع  إال من قاكلا"بأمض اعس

ويبدو أن  ذا أود خاذالن للثساني مان هايععه ،ساضعان ماا جيبفاون بإالااة         
ضى يفامل ،بعد أن اوضوا عبيد ا  يف قوض  و ان يف قلة  ان معاهل نا   العو  أمام أع

عقاوا  م للعواس من ايمب أكاوا خمااببيام " أيااا الفاا  أ    هضاا التو،ة يدعون أ لياأ
بأ اليتمل وال كعجلوا الشضل وال كعضضوا أنفستم للقع ل ،إن  ذ  جفوا أم  احاؤمفني  

... وأن يأخاذ   أمتماعم علا  اضباه   لارن   يزيد قد أقبلتل وقد أعط  ا  األما  عااداً  
،عفضقت الفاا  حمادثني أنفساام بالفجااسل ثام       "الربيم بالسقيمل والشا د بالاائ ....

لفضى موقد عبد الضمحن بن األهعمب خيرب عبيد ا  خبرب مسلمل و و يعلم علم الايقني  
فعا  ماا   اون أن يما البن زياا من اعفق عل  مسلم وأمض ل وي عد ،يأمفاه علا  نفساه    

ل ،ما    مسؤولية أ   التو،اة جتاا   اذ  اعادك؟ وماا  ا        (3) يقاب  يلا األمان
 وما    مسؤولية عبيد ا  بن زياا وغ  م ؟  مسؤولية يزيد وجيشه؟

                                                

وزبالة قضية معضو،ة يف الطضيق من التو،ة حتةل " 7989 -791ل ا1الطربي  كاريخل جا( 1)
طاا احامل وباا اون وجاامع لابين أسادل وكوصاد     يات أسواق  ثيفةل ومسيت زبالة لضب

عمااليق بااذا االسام قاد     بأناا من أعماد احديفة  ذلا ومسيت بزبالة ألن إاادى بفاات ال  
 نظض نزلعاا ..." للمزيد أ

 .194ل ا6معجمل جا البتضي. -      
 .569ل ا7معجم البلدانل جا ياقوت. -       

 .785 -781ل ا1ا( الطربي  بضواية أب  خمفدل كاريخل ج2)

 . 717 -711ل ا1كاريخل جا ( الطربي.3)
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هايعة   – جام س  احعض ة ،يما بني اعسني وأ له وجفد اخلليفة من أ   العضاق
فضل وخ  من يعثدك لفا يف  اذا احوضاو    أمضًا حمعومًا البد مفه وال م -اعسني سابقا 

 و حممد بن جضيض الطربي يف كارخيهل ويف الوقت الاذي كعفاق ،ياه الضواياات يف سا       
أاااداك احعض ااة والقعاااد بااني اجلااانبني جنااد بعااض االركبااا  والعفاااقض يف الاابعض 

 .(1)اآلخض

مض بن ساعد   بن زياال أرس  لعبعد أن كوىل األمور والقيام بعلا احامة عبيد ا 
 ما حتدثفا سابقًا يف  -ب  وقاا يوليه القيااس حواجاة اعسني وصثبهل ،أب  عمض بن أ

فع  ،عااا  ي عل  الضي و دم اار  إن ملإال أن عبيد ا   دا  بعزله عن عمله  -البداية
 .(2)وكوىل القيااس

ًر سار اعسني ي ضيد بضيق الشام ليقود يزيد بن معاوية لعلمه بأنه سايتون أ ا  
حعاملعه واإلاسان إليه ومن معهل ،علقعه خيود اعض بن يزيد اع  أنزلعه  اضبرم علا    

ي  العاضاق بقياااس   ل و ان قد نزد احوضاع جا  (3)بعد مخسة وعشضين ميًر من التو،ة
بن يي اجلوهان الوافعان ل واعواني بان     اب  وقاا يضا،قه مشض عمض بن سعد بن أ

ل بعد أن  ان عمض بن سعد قد بعمب له (4)فاوضعهمن  الستون ل ،عض  هلم اعسني م
إنا  ألرجاو أن يعاا،يين ا  مان اضباه      سب  مقدمهل ،قاد عفاد ا ابان ساعد  "   يساله 

أما بعاد ،اإن ا  قاد أبفاأ     ا  بأمض اعسني خماببًا إيا   "،بعمب عمض لعبيد  (5) "وقعاله..
تاان  أن يضجاع إىل اح الثائضس ومجع التلمة وأصلح أمض األمة  اذا اساني قاد أعطاان      

                                                

 .ي  قع  مع اعسني عل  مقدمة جيشه"يضوي أن مسلم بن عق" 614( ابن قعيبة. احعارال ا1)

 .518ل ا1الطبقاتل جا ( ابن سعد.2)

(3 ) Muir: The Caliphate, p, 324. 

 . 517ل ا7أنسابل جا البريري.( 4)
 . 455 -419ال 1كاريخل جا ( الطربي.5)
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،يتون رج  من احسلمني  لىل ثاض من ثاور احسلمني هرفًاالذي مفه أك ل أو أن ن س   إ
له ما هلم وعليه ما عليامل أو أن يأك  يزيد أم  احؤمفني ،يضع يد  يف يد ل ، ى ،يماا  

بااذا   ويبدو أن عبيد ا  قد قبا   ويف  ذا لتم رض ل ولألمة الورح" بيفه وبني رأيهل
يف البدايةل إال أن مشض بن يي اجلوهنل اذر عبيد ا  من اعسنيل واّ  لاه يف عماض   
بن سعد ما يتض هل ،عفد ا وجااه عبياد ا  يف  عاباه إىل عماض بان ساعدل باأن ي فازد         
اعسني عل  اتم عبيد ا ل وإال ،القعاد ،إن أب  عمض بن سعد قعالاهل ،ليعاوىل مشاض    

اعسني ومان خارد  اذ  اإلر اصاات األولياة مان أ ا          ل وباععقااي أن(1)اجلي 
التو،ةل عضا أن ال قدرس له عل  أمض  ان يطلبهل ،أراا الدخود ،يما اخلت ،يه األمة 
من الطاعة لسلطان اخلليفةل كار ًا أمضًا أصبح بالفسبة له بعيد احفاادل صاع  احساالا    

 وخاصة يف  ذ  الفرتس العوبية.

ات األمض اعاسم يف مشاتلة اعساني ويف رأياه وأماض      إال أن موقد عبيد ا  ب
عان رأي اخلليفاة   -باععقاااي   -ميزانًا وقضاًم للموقد جتا  كوض،ه مع اعسني بعيادًا  

و ذا ما يعبني من خارد الوافثات الراقاة يف مثا   اذ  الادقائق مان        لومشوركه 
ثا إىل اساني لعتاد   أما بعدل  ،إن  مل أبعنضا  يتع  لعمض بن سعد قائًر  " األمور لذا

نظض ،إن نزد قامل وال لعقعد له عفدي ها،عًال أعفهل وال لعطاوله وال لعمفيه السرمة والب
اسني وأصثابه عل  اعتمل واسعسلموا ،أبعامب باام إىل سالمًال وإن أباوا ،اأزاد      

 ومتث  قائًر  (2) إليام اع  كقعلام ومتث  بامل ،إنام لذلا مسعثقون...
 (3)"يضجااو الفجاااس والت اااني مفااااِ       بفاااااااا باااااااهاآلن إي علقااااااات خمال

 

                                                

 .454ل ا1كاريخل جا ( الطربي.1)

 .451-451ل ا1كاريخل جا (الطربي.2)

 .455ل ا1كاريخل جا الطربي. (3)
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ل ومل يتان مان اعساني إال أن مجاع     (1)،لم يبق أمام ابن سعد إال كعبرة عستض 
إال  صثبه يف مسام كلا الليلةل واعا م ثانيًا لرنوضاال وبان يرت و  ومو   احملعومل

إن   " (3)خمفاد أباو   وياضوي  (2) أنام ر،ضوا يلا قائلني له  "قابح ا  العاي  بعاد "   
،لام ياذ ض    –اعسني قد بعمب لعمض بن سعد ليلعق  به  يف مسام كلا الليلاةل ،عرقياا   

 . عد جلانبه"،ظن الفا  أن اعسني أراا  س  عمض بن س –ه م عن اللقام 

ل واهعد العطا   (4)ثم جام  عاب عبيد ا  إلاالة اعسني عن احام ،عم  بأمض 
دنا ،ياه ليشاضب ،ضماا  رجا  مان جفاد العاضاقل        عل  اعسني وصثبه جضام يلال ،

ويقدر عدا م باثفني وثرثاني ،ارساًا وأربعاني     –،عبأ اعسني صثبه " (5)واصاب ،مه
وجعا     بن القنيل وعل  احيسضس ابي  بان مظاا ضل  ،جع  عل  احيمفة ز   –راجًر 

،جعا    بان ساعد  ببيوكه احظضوبة خلفاهل أماا عماض     الضاية ألخيه العبا ل ومّح  ظاض 
احيمفة لعمضو بن اعجاج الزبيديل وعل  احيسضس مشض بن يي اجلوهنل وعلا  اخليا    

 ذوياد ماوال   زرعة األمحس ل وعل  الضجالة هبمب بن ربع  الضباا ل وجع  الضاياة ل 

(6). 

،علا  رباع أ ا     ن جفد العضاق  انت مقسمة ألرباا  " ويضاا عفد أب  خمفد أ
 س ربع مذاج وأساد عباد الاضمحن بان أبا  سا       احديفة ز   بن سليم األزايل وعل 

                                                

 . 587 -586ل ا7أنسابل جا ( البريري.1)

 .581ل ا1أنسابل جا البريري. (2)

 .457ل ا1كاريخل جا الطربيز (3)

 .581ل ا7أنسابل جا ( البريري.4)

 . 615ل ا7أنسابل جا ( أنظض البريري.5)
 . 411 -449ل ا1كاريخل جا الطربي. -      

 .466ل ا1أنسابل جا ( البريري.6)
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 مدان ومتايم اعاضبن   س قيإ بن األهعمبل وعل  ربع اجلعف ل وعل  ربع ربيعة و فد
 ل ولتن اُعض ذا قد حتود مع اعسني أثفام احعض ة ليقاك  معه ،قع .(1) يزيد الضياا "

يتان إال  ني مل وما  ان قبي  احعض ة إال أن عضا    من الطض،ني مو  ل ،اعس
يضا،قه الفسام واألبفادل أما جفد العضاق ،تانت عل  عدا وعدسل  يف قلة من أصثابهل

لذا صاات زيف  أخت اعسني ناعية أخا ال ،استعاا اعسانيل يا اضًا هلاا قادر  ا       
إنسانل وما  ان من أماض م اعا  اجاز الليا  باني الطاض،نيل ،قاام اعساني مواليًا          

ل  ا   اذا وصاثبه معاه     (2)  العضاقل كضاقبه عيواناممسعافضًا ااعيًال حتوبه خي  أ 
بن عوسجة األسديل وسعيد بن عبد ا  اعفف ل وز   بن احو  م احملعومل  مسلم 

وا  ال نفارقا ولتان أنفسافا لاا الفادامل ونقياا بفثورناا       ني  "القني خماببني اعس
 .(3)"وجبا فا وأيديفال ،إيا حنن قعلفا  فا و،يفا وقضيفا ما عليفا

صثابه ليلة عاهاورام قاائًر هلام  "    ويضوي أبو خمفد أن اعسني قد اجعمع مع أ
عل  ا  كبار  وكعاىل أاسن الثفام وأمحد  عل  السضام والضضامل اللام إن  أمحد   أثين

عل  أن أ ضمعفا بالفبوس وعلمعفا القضآنل و،قاعفا يف الدينل وجعلت لفا أمساعًا وأبوارًا 
ثم اعا ثالثًا أصثابه للعفضق عفه ولتفام أصضوا الد،ا  "علفا من احشض ني وأ،ردسل ومل جت

 إال أنه ر،ض. (5)ل ،أرس  ابن سعد للثسني للعسليم(4)عفه اع  ناايعام

                                                

 .466ل ا1كاريخل جا ( الطربي.1)

 .465 -461ل ا1كاريخل جا ( الطربي.2)

 .461-459ل ا1كاريخل جا ( الطربي.3)

 . 459 -451ل ا1كاريخل جا ( أنظض  الطربي.4)
 .611ل ا5ل جاكعمة ابن الوراي. -      

 . 458 -451ل ا1كاريخل جا ( الطربي.5)
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والبد لفا  فا من الععض  لعلا اللثظات يف  ضبرم من لقام الطض،نيل ماربزين  
يف اجلماعاةل معجااوزين   ألنا  خاضوا العضا ل ونفوسام كأب  مث   اذا االخاعرا   

لععادا   والاي حتايط القاارئ  لا  واسرتساادل      ث ًا من العفويرت واقاائق األماور   
ل أما يلا اليوم الذي اخلت ،يه احؤحة الضوايات وخاصة يف مث   ذ  اعقيقة العارخيية

ان يوم عاهورام من األمة وجض ا إىل ويرت معراقة الت باا جضام  ذا اعدكل ،ت
من معهل و ان عمض  ست يوم قع  ،يه اعسني بن عل  و م118 ا 11م سفة هعض حمض

 .(1) ومخسني سفة

،جام مشض جتا  عستض اعسانيل ،فاااى   اعتا  بني الطض،ني يف  ذا اليوم "بدأ اال
بن سعد جبيشه ،اقرتبوا مان  اباعسني ،ذضج له ،عية من صث  اعسنيل ثم نااى عمض 

عبا  بن عل  ،عضا أنام يواون القعادل وحتدك بيوت اعسني وصثبهل ،بعمب هلم ال
أما وا  لبرإ القوم عفد ا  غدًا قاوم يقادمون علياه قاد      "هلم ابي  بن مظا ض قائًر 

ثم جام م العبا  خيرب م باالنوضاا بضأي  "قعلوا يرية نبيه )ا( وعرتكه أ   بيعه ...
ل أماا  (2) رغا  اعساني   جفد  ،أهاروا له  ا اعسني كلا اللثظةل ،اسعشار ابن سعد

أ   العضاق ،وقفوا كلا الليلة يسعفوضون ا  للثسنيل عااجزين عان كقاديم العاون     
إي أمساتوا عان    – ا  ان مفام من  و،يني وبوضيني عل  اد ساوام   –واحساعدس له 

 ل اع  وصفت أر  العضاق بأناا(3)القعاد مع اعسني بعد أن قدمام يوا نوضكام له
 .(4)العاد وعاوا الاقة ريبة يف يلا أر 

                                                

 .747ل ا1الطبقاتل جا  ( قارن  ابن سعد.1)
 . 659 -658ل ا7أنسابل جا البريري. -       
 . 657احعارال ا ابن قعيبة. -       

 . 451 -451ل ا1كاريخل جا ( الطربي.2)

 . 696ل ا4الطبقاتل جا ( ابن سعد.3)

 . 771ك ل امقا ( األصفاان .4)
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رن يف إعرن اعاضبل إىل  اعسني وابن سعد عل  اد سوام مياب ان باععقااي 
ل ،قدم للقعاد وموقفه  ذا لض ا ال يضيد االهاعبا   (1)أن جام ابن سعد كاديد عبيد ا 

، وى أنه عفدما وقع اعسني عل  األر  يف احعض ةل  اض  كلاا اعالاة    لمع اعسني 
 .(2) اعسني ،فااى رجًر قائًر له  "أنزد أنت إىل اعسني ،اراه" أي أقعله به الي وجد

،فاااى باه مشاض بان يي     إال أن أهع  الف ان ورام ظااض  ل  ما  ان من اعسني
اجلوهنل ،أراا أاد أصثابه أن يضميه ،مفعه اعسني را،ضًا أن يتون الباائ يف القعادل 

بيه صارخًا باالقومل مقادرًا للموقاد ناصاثًا     ثم ر   عل  بن اعسني األ رب ،ض  أ
أواًل عليه قيإ بن األهاعمب قاائًر لاه  "    جي  العضاقل وخط  بام اعسني نفسه ،ضا

كفزد عل  اتم بين عمال ،إنام لان ياضو  إال ماا حتا ل ولان يوا  إلياا مافام         
ل ثم حتدك ز   بن القني يا اضًا ،ضا    (3)  ؟ ،ض،ض اعسنيل مفداًا بقيإ  ذا"متضو

،ذلوا بني الضج  وبني ابن عمه يزيد بن معاوية ،لعمضي أن يزياد  "د البيت قائًر هلم  آ
ل (4)ل ض  من باععتم بدون قع  اعسني ... ،ضما  مشض بسامل واضطضب اديثام

سامه يف  –موىل ابن سعد  –،وضع يويد سعد جتا  صث  اعسني ل،زاد جفد ابن 
بان أبياه وماوىل عبياد     اثم نااى موىل زياا  " بد قوسه وقاد  "اهادوا أن  أود من رم 

ل بقيت احبارزس الفضاية باني  (5)ا ل باحبارزس ،بارز ما عبد ا  بن عم  التليب وقعلاما
ل (6)الطض،ني اع  نا  ابن سعد عن يلال مدر ًا كفوق صث  اعسني باذا الشات  

 ل بوا بام،عقارب اجلفد من بعضام ،ثم  صث  اعسني عل  عستض ابن سعد وأصا

                                                

 .796ل ا1كاريخل جا (الطربي.1)

 . 571ل ا7الفعوحل م ( ابن أعثم.2)

 . 461-467ل ا1كاريخل جا (الطربي.3)

 .461-461ل ا1(الطربي  كاريخل جا4)

 .471-469ل ا1(الطربي  كاريخل جا5)

 .471ل ا1(الطربي  كاريخل جا6)
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،دعا ابن سعد عضق بيوت اعسني ،أصبح القعااد وجااًا لوجاهل ومحا  مشاض علا        
،واح به اعسنيل وال يزاد القعاد بني الطض،ني ايمب  (1)ل،سطاط اعسني واعا عضقه

ل وحاا أصابح   (2)القلة يف صث  اعسني ،سضعان ما يظاض القع  ،ايام لقلاة عادا م   
بساعااس هلام    –مقدرين يلا  –موت بني يديه صث  اعسني عل  قلعام كسارعوا لل

 ،أخذ عل  بن اعسني األ رب يقاك  ويقود   (3)يف أخضكام
 أنااا علاا  باان اعسااني باان علاا "

 

 حنااان ورب البيااات أوىل باااالفيب  
 

 

 "كااا  ال حيتاام ،يفااا اباان الاادع  
 

ل ،انتا  علياه   (4)،عقدم له مضس بن مففذ بن الفعماان العبادي وبعفاه ،واضعه    
وقع  من معهل (5)يف  عمعه ومحلو  إىل الفسطاط ،اهعد األمض عل  اعسنياعسني وز

،بق  القوم يعقون قع  اعسني ،فااى مشض باام أن يقعلاو  ،ضاضبه زرعاة بان هاضيا       
العميم ل ويقاد أبو اجلفوب زياا بن عبد الضمحن اجلعف  ثم مح  عليه سفان بان أناإ   

لذي اجعز رأساه  او مشاض بان يي     بن عمضو الفذع  وبعفه وااعز رأسهل ويقاد أن ا
ل ،لم يبق من الذ ور إال عل  بن اعسني األصاض و ان صبيًا ،لام ي قعا ل   (6)اجلوهن

                                                

 .478-471ل ا1(الطربي  كاريخل جا1)

 .446-478ل ا1(الطربي  كاريخل جا2)

 .441-446ل ا1(الطربي  كاريخل جا3)

 .441ل ا1كاريخل جا ( قارن  الطربي.4)
 .551مقاك ل ا األصفاان . -         

 .441-441ل ا1كاريخل جا الطربي. (5)

 . 417 -416ل ا1كاريخل جا ( قارن  الطربي.6)
 . 558مقاك ل ا األصفاان . -       
قل حتقيق علا  حمماد البجااويل اار    4اب يف معض،ة األصثابل االسعيع ابن عبد الربل -       

له ،يماا بعاد    وسيشار 791 -797ل ا5ناضة موض للطباعة والفشضل القا ضس )بل ت( ق
 االسعيعابل قل ا.  تذا  ابن عبد الرب.
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وأمض عمض بن سعد بضا احعا  لفسام اعسني وعدم الععض  هلن وجع  سفان بان أناإ   
 يقود 
 أوقاااض ر ااااب  ،ضاااة وي بااااً   "

 

 أنااااا قعلاااات احلااااا احملجبااااا  
 

 قعلاات خاا  الفااا  أمااا وأباااً    
 

 "وخ  اااام إي يفساااابون نسااااباً  
 

وي اض أناه قاد     – ما يقاد لعففيذ أمض عبيد ا   –وكفااوا لوبئ اعسني خبيوهلم 
صثاب اعسني اثفني وسبعني رجًرل ومن جفد التو،ة اانياة واااننيل ثام    قع  من أ

ل وياضوى أناه ا،ان يف هاط     (1)لعبيد ا  بن زيااا  –أي رأ  اعسني  –ا م  الضأ  
 ىل ا،فه أ   العاصضية مان باين أساد   ل وليإ  فا  حتديدًا حوضعه ايمب كو(2)الفضات

 .(4) محلت الفسام والوبيان إىل التو،ةل و(3)

لض ا ختلص يزيد عن قود أو غ  قواد مان احفاا،إ األود خلر،عاهل وباوت      
ليعيد وليعم  عل  اسرتجا  نفوي آد بيعاهل  اذا    رمحه ا  ورقة خطاا اعسني بن عل 

ك الذي أوجد مشتلة يف اجلماعة اإلسرميةل ايمب بق  احوقد مااثًر يف نفاو    اعد
التث ين يضثونه الشعضام من جاة ويطعفون يف يزيد خاصة واألمويني عاماة مان جااة    

ل وأخو  الفتض والفثض ،أوجد للشعضام ميدانًا يف الفظم لاذا يقاود مفواور    (5)أخضى
 الفمضي 

 امعاا مان  ماود    مع  يشافيا  
 

 ا ماان غلياا ِ ا مااا بقلباا وياارب 
 

                                                

 . 611ل ا7أنسابل جا ( قارن  البريري.1)
 .411 -417ل ا1كاريخل جا الطربي. -       

 . 616ل ا7مفاق ل جا وب.( ابن هاض أه2)

 . 17ل ا7مضوجل جا حسعواي.( ا3)

 . 671ل ا5( اإلمامة والسياسة  جا4)

 . 15-11ل ا1نفح الطي ل جا ( احقضي.5)
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 أال ياااا رب يي اااازن كعاااان   
 

 بواااارب ،اساااارتاح إىل العويااااِ  
 

 أريااق ام اعسااني ،لاام يضاعااوا   
 

 "ويف األاياااام أماااوات العقاااود  
 

ل ومل يتن مان جنادس   (1) ذا إىل جان  التث  ممن نظم وادك يف مقع  اعسني
ل اع  أناه  اان حياج    بن عامض اعفف  إال أن ثار يف اليمامة وخضج عل  سلطان الدولة

جبماععهل وابن الزب  جبماععه وحيج الوليد بان ععباة بعاماة الفاا   ا َّ مافام يفايض        
 .(2)مسعقًر عن اآلخض

يف كلاا الفواوا احبعثاضس يف     –عل  سبي  الععمايم   – تذا  ان  ذا اعدك 
يتااا  و لهع  أنوا  التع  واحواار العارخيية واألابية أو اجلاضا،ية والفقاياة وغ  اا  

وأ لهل  رمحه ا  يال  عل  معظماا يلا الشعور احض د اعزين جتا  ما ا  باعسني
ألن مقعلاه   الاذي قعلاه اجملوسا  الفارسا      مل يسبق  ثله هعور جتا  مقع  عل  )ر (

عباد   (3)لض ا جام معجاوزًا اإلرااس يف نظض البعض لذلا الوقتل ،اا عف  بقعا  قاكلاه   
والذي قع  عل  بدا،ع االنعقام أل ا  الفااضوانل ومل يقعلاه    الضمحن بن ملجم اخلارج  

بدا،ع العوبية والطموح الشذو   ذ  العوبية الي  انات علا  يروكااا باععقاااي     
ل ومل يتن  ذلا مث   اذا الشاعور جتاا  مقعا      (4)،يما بني البيعني اهلامش  واألموي

                                                

 . 517-515ل ا5مقاالتل جا ( أنظض  األهعضي.1)
 . 711ل ا1نفح الطي ل جا احقضي. -      

 . 69ل ا6ل ق4أنسابل جا ( البريري.2)

 .14مقاك ل ا صفاان .( أنظض  األ3)
 .781عل  إبضا يم  العاريخ اإلسرم ل ا -     

- Sellhim – Rudoif: Der Zweite Burgerkrieg Imislam (680-698)F, Steiner, Vor 

herrshaft (Vortag) Wiesbaden (1970), p. 97. 

 . 611ل ا7مفاق ل جا ابن هاض أهوب.( 4)
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بالفسبة للفا  هبياه ل ،اعسني  ان (1)اعسن والذي يقاد أنه كويف يف ظضوا غامضة
مماا أوجاد باحقابا  هاعورًا بالاضا  علا         (2)الضسود )ا( وصاا  احتانة عفد 

أي يزيد بن معاوياة وأاى   –ذا اعدك رغم موقفه احبام جتا    –خليفة يلا الوقت 
إىل حتوالت خط س من االنقسام الداخل  يف اجلماعة اإلسرميةل وخاصة مان الفاض    

ا لض ا يفعظضون الفضصة للاعذلص مان سالطان العاضب احسالمني      احسلمني الذي  انو
الفارسا  و اان وال زاد  اذا اعادك احاؤثض ،ضصاة لعثقياق ماآربام         وإعااس جمد م 

ممن أخذ يسعا  مثا   اذ    ل وغ  م (3)و س  عطد اجلماعات اإلسرمية احذعلفة
قد عظم مقعا     ان –اخلليفة األموي  –ض أن عبد احلا بن مضوان نفسه الظضوا ،يذ 

 .(4)اعسني ،يما بعد و وَّد يف أمض 

إيا نظضنا إىل ما كضمفعه الضوايات جناد أن يزياد مل يتان ل ضا   اا آلات إلياه        
ل وإمنا  ان بعيدًا بعض الشا م عان صافع القاضار     (5)األاداك وخاصة باذ  الوورس

صاحل  الدولة  الذي يعذذ يف قوض عبيد ا  بن زياال مما أاى إىل س  األاداك يف غ 
الي كضبطاا عرقة القضاباة والادم أواًل والعقيادس     لاإلسرمية وصاحل اجلماعة الواادس

والدين ثانيًال إي مل يتن يعوور عبيد ا  بأن كو  األمور إىل  ذا اعد مان االخاعرا   
 و،ضقة التلمة يف  ذ  الفرتسل احععاقبة لفرتس هبه االسعقضار واألمن يف عاد معاوياة بان  

يزيد ومسؤوليعه  أب  سفيانل ،اسعشاط غضبًا أمام أود ادك يعوىل  و أمض ل أما وضع
 لفا أن نعض  وكاوا يف أعماق ما كذ ض  الضوايات من ااد يزياد جتا   ذا اعدكل ،

                                                

 . 461ل ا6مضوجل جا ( أنظض  احسعواي.1)
 .697 -696ل ا6كاريخ اخلميإل جا الديار بتضي. -      

 . 464احفمقل ا ( ابن ابي .2)

 . 681العاريخ اإلسرم ل ا ( عل  إبضا يم.3)

 .517الطبقات )القسم احعمم( ا ( ابن سعد.4)

(5 ) Muir: The Caliphate, p. 329. 
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 ذا اجلضم يف نظض التث ين مفا الذي اقرت،ه عبيد ا  حبق اعسنيل واقرت،ه اعساني   بعد
ل وجناد موقاد يزياد يف    (1)ا  قد نادم علا  قعلاه اعساني     حبق نفسهل ،فجد أن عبيد

معض   رم عل  بن اعسني األصاضل إي أاسن آلد بيت اعسني ووصالام ورا ام   
راا ل اعا  أن مشاض بان يي اجلوهان يقاود لعبياد ا  وقاد أ       (2)بلد م ساحني أمفني

ل وليتاونن مان   ىل يزياد ال رأى متضو ااً  مفاوضة اعسني ببعثه ليزيد  "وا  لرن سار إ
ويااضوي  (3)غاا   ماان أ اا  األر " يزيااد باحتااان الااذي ال كفالااه أناات مفااهل وال 

  أن يزيد  ع  لعبيد ا  اني علام باأمض اعسانيل ،فجاد        "بضوايعه زعموا"(4)الزب ي
ا  اني خضج وال وا  ما علمت خبضوج أب  عبد ضكابًا حا روي عن يزيد قائًر  "ها ًا م

 جانا   د،فه باالبقيع إىل وأرسله ل وعفدما ج م بضأ  اعسني  ففه (5) ع "بقعله اني ُق
بان  عبيادسل معماض   با   أل يف الوقت الذي يضوي ،يه (6)  ضام )ر (قرب أمه ،ابمة الز

أن يزيد قد س ض بقع  اعسني واركفعت مفزلة عبيد ا  عفد  ثام يعاد ،ا وي    " (7)احثف 
  وما  ان عل َّ لو ااعملت األيى وأنزلعه معا   أن يزيد قد ندم عل  قع  اعسني قائًر

يف ااري واتمعه ،يما يضيد لعن ا  ابن مضجانة ،إنه أخضجه واضطض ل وقد  ان ساأله  
ثااور  أن خيل  سبيله ويضجع ،لم يفع ل أو يضاع ياد  يف ياديل أو يلثاق بثااض مان       

                                                

 . 519ل ا6ل ق4أنسابل جا ( البريري.1)

 . 656ل ا1الطبقاتل جا ( أنظض  ابن سعد.2)
 . 1ل ا6اإلمامة والسياسةل جا -       

 .561ل ا6(اإلمامة والسياسةل جا3)

 .561نس ل ا ( الزب ي.4)

 .574احملنل ا (أبو احعضب.5)

 .678ل ا1ابطبقاتل جا (ابن سعد.6)

 .111ل ا1كاريخل جا ( أنظض  الطربي.7)
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   وغضا  علياه  البن مضجانة لعفاه ا ىل احسلمنيل ما ل  واحسلمني ... ،باضين بقعله إ
  (1)  عجَّ  عليه ابن مسية لعفه ا ". وقاد

  "بالقضي  يف ،م اعسني ،قاد له زيد بن أرقام  ضوي أن عبيد ا  جع  يفتمبوي
أعِ  باذا القضي  غا   ااكني الشافعنيل ،اوا  لقاد رأيات هافي رساود ا  )ا(         

 اذا أواًل ولايإ    و ذلا ،إن أ ا  اعساني قاد جا م باام إىل عبياد ا        "كقبلاما ..
قد أهاف  ا   أ   اعسني عليه  "،يقود ابن زياا لزيف  بفت عل  وقد اخ   (2)زيديل

ولض اا  اان قاد     ل وجند عبياد ا  (3) غيعا والعواس احضاس من أ   بيعا"نفس  من با
من عمض بن   ع   عابا عل  لسان اخلليفة بقع  اعسني رافه ا  ،يطل  يلا التعاب 

 ل ،من احضجح أنه ال علم للذليفة بشأن  ذا التعاب.(4)يف اعوود عليهسعد ويوض 

ل وعفدما جام (5)أما يزيد ،قد  ان مفذ البداية موصيًا بالض،ق وعدم إراقة الدمام
قد  فت أرض  من باععتم بدون قع  اعساني  مقع  اعسني بن عل  وقد قائًر  "نبأ 

ولتن  (6) لعفوت عفه ،ضام ا  اعسني.." هلعن ا  ابن مسيةل أما وا  لو أن  صااب
  ذا ال ي عين أنه مل يلق بعض الضااة الففسية باجنرم خطض اعسني عفهل ،يقاد أنه متث  

(7)"عليفا و م  انوا أعق وأظلماا   عاازسنفلااق  امااًا ماان رجاااد أ   "  
 

                                                

 .651ل ا7أنسابل جا البريري. (1)

 . 611ل ا7أنسابل جا البريري. (2)

 . 411ل ا1كاريخل جا ( الطربي.3)

 .411ل ا1كاريخل جا ظض  الطربي.نأ (4)
 . 41قيد الشضيدل ا ابن بولون. -     

 . 646األخبارل ا ( الديفوري.5)

 . 615األخبارل ا ( أنظض  الديفوري.6)
 . 411ل ا1كاريخل جا الطربي. -    

 . 615األخبارل ا ( أنظض  الديفوري.7)
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 ذا يف الوقت الذي قد خيلط ،يه البعضل ،يذ ض أن الفا امب يف ،ام اعساني  او     
ل ماع العلام   (1)د وأنه  و الذي  شد عن مفابت الذ ور ليقعلام إيا  انوا قد بلااوا يزي

بان اعساني    بن زياال وأنه  امَّ بقعا  علا     بالرتجيح أن  ذا جام واو  من عبيد ا 
 .(2)األصاضل ثم عفا عفه بشفاعة عمعه زيف  بفت عل 

طاأ يف  أن اعساني أخ   "(3)ياضى حمماد اخلضاضي باا    يف مسؤولية  ذا اعادك  
خضوجه  ذا الذي أ اد لألمة الويرتل وهد يف ،ضقعاا واخعر،اال ومل يسمع حا أها   
به عليه من ضضورس العاواس عماا أضامض  يف نفساهل وياضى أن يزياد مل يتان باخلليفاة         

أن اعساني قاد     "(4)وياضى آخاضون   الفاسق احوج  إلعرن الثورس ضاد " احسعضعد 
س علا  الدولاة اعا ماة اون أن يساععد بقاوات      خضج يف هت  عويان للذر،ة وثور

سبي    ا،ية حواجاة الطوارئ واألاداكل واون أن يعم  اسابًا حا سيفعله اخلليفة يف
األااداك إىل   ااعفاظه بتيانه وكوبيد ملته " ونظض البعض من أصثاب العرقة بااذ  

اعساني   أ   التو،ة بأنام  م احسؤود األود واألخ  عما اادك ،يقاود علا  ابان    
أال أن  ؤالم يبتاون  تو،ة يبتون ويوضخون عل  اعسني  "األصاضل وقد أخذ أ   ال

 .(5)ويفواون من أجلفا ... ،من قعلفا؟"

 =                                                

 . 559األصفاان   مقاك ل ا -    

 . 515ل ا5مقاالتل جا ( األهعضي.1)

 . 418 -411ل ا1كاريخل جا ( الطربي.2)

 . 571 -569ل ا6الدولة األمويةل جا ( اخلضضي.3)

 . 681العاريخ اإلسرم ل ا ( عل  إبضا يم.4)

 . 579ل ا7الفعوحل م ( ابن أعثم.5)
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 :(1)ثانيًا: أهل املدينة ووقعة احلرة

من األمور الي أخذت عل  يزيد  ذلا وقعة اعضس والي سفثاود إن هاام ا   
لوب يعفاسا  وأثض اا العاارخي  علا  جماضى      من خرد األسطض الراقة عضضاا بأسا 

األاداكل مربزين ال معفاسني العفاسا  والعفااقض يف الضواياات العارخيياة جتاا   اذا       
اعدك يف ضوم ما يعو،ض مفاا لديفا    اسا  موادر  ومادى أمانعاه وثقعاه باذلا       

 احودر.

ال االخعرا والفضقة وسافا الادمامل إ    انت اعضس ادثًا هضَخ ورسَخ يف األمة
،لض اا مل   لأنه مل يتن بذلا الشت  الض ي   ما كعضضه لفاا معظام الضواياات احعاو،ضس    

كعجاوز محلة كأاي  يففذ ا اخلليفة إلخضا  احعارضة الي باضزت يف أحناام الدولاة ومل    
يتن  ذا القائد أو يا  باذا احسعوى من الواشاية الاي يفاا  عفااا الادينل يف  اذ        

الفبوسل ،أم  أن جتضي الدراسات العلمية احوضوعية علا  مثا    الفرتس القضيبة من عاد 
 ذ  احواضيعل وأن كظاض للعيان أالة مفطقية كعزز ما يعطلع إليه البااامب مان اعقيقاة    

 العارخيية يعوا،ق مع عقله وكفت   ومفطقه اإلنسان .

ب    ما حتدثفا يف الفو  السابق  انت البذرات األوىل لعويان أ   احديفة لض ا
ر،ض أ   احديفة ا،ع الضاضيبة   من احضجح حا ادك بني الوال  وأ   احديفة يف قضية

روا عليهل واكسع يلاا  ل  عثمان بن حممد إىل كوبيذام ،ثاضوضة عليام مما اعا الوافاح
ولض ااا إىل جاناا  يلااا  مااا جااام عفااد  (2)بااالثورس علاا  اخلليفااة وخلعااام باععااه

                                                

 مان حفورسل احقووا  فا    ااضس وأقامل و ا  اوان      ان  فا  عدس اضات يف احديفة ا( "1)
اوون أ   احديفة  انت باا وقعة اعضس احضاا ي ض ال وكقع إىل اجلاة الشمالية مان احديفاةل   

 نظض ص  اسم لت  أر  يات اجارس سواام" أواعضس يف األ
 . 16لل ا5لسان العضبل م ابن مفظور. -     
 .611ل ا1و،ياتل جا ابن خلتان. -    

 .611ل ا6كاريخل جا ( اليعقوب .2)
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ديفة  انت امععاضًا حا  ان من أمض اعسني ومقعله علا   ل أن ثورس أ   اح(1)البريري
والاذي يعابني    - باععقاااي  – يد جي  اخلليفة و ذلا اور ابن الزب  يف  ذا اعدك

 من خرد األسطض الراقة.

، وى أن أ   احديفة وبعاد عاواكام   لأما ما كداود عل  روايعه من سب  يلا 
بن عل  خلع يزيد مبايعني عبد ا   أمجعوا –  مما سبق ي ض –من اار اخلر،ة يف امشق 

افظلة الاسي ل موليفه أمض م ،ما  ان مفام إال أن وثبوا علا  عاما  يزياد و اان يف     
 ذ  اآلونة عثمان بن حممد بن أب  سفيانل ومن يف احديفة مان باين أمياة ،ثاصاضو م     

علا    اخلاضوج ل يف وقت  ان قد ،تض ،يه عبد ا  بن مطيع (2)وأخضجو م من بيوكام
الساابق  -،تع  عثمان بان حمماد    ل(3)ال أن يزيد قد ابسهيزيد أثفام خضوج اعسني إ

بان اعتام و اذا ماا أرجثاه      ضوى أن الذي أخرب يزيد  و مضوان إىل يزيد وي -الذ ض
ايمب عثمان  ان ،عًا مل يبلغ من السياسة ما يسعطيع باا  بح مجاح ماضوان بان اعتام    

بعاد ،أناا   بسم ا  الضمحن الضايمل أماا  "،تع   عابًا خيرب  ،يه   الاال  عل  أمض احديفةل
بن اعتمل ومفعفاا العاذب ورميفاا بااجلبوبل ،ياغوثاا ل ياا       قد اوضنا يف اار مضوان 

وبعثوا بالتعاب مع ابي  بن بتضسل ،لما وص   عابام إىل يزيد يقاد أنه وقد  "غوثا !
 معمثًر 

 م الذي من ساجيي "لقد بدلوا اعل
 

 "،بااادلت قاااوم  غلظاااة بلياااانِ  
 

ثم سأد يزيد عن عدا بين أمية يف احديفةل وما    قدركام يف العودي والاد،ا   
ال ،بعمب لعمضو بن سعيد عن أنفسامل وأراا من يوليه أمض  ذ  اعملة الي يضيد إرساهل

را،ضًا أن ك ضاق اماام قاضي     لععذر عن عدم رغبعه يف قيااس مث   ذا األمض األهدق ،أ

                                                

 .651ل ا6أنسابل جا ( البريري.1)

 . 651ل ا6الطبقاتل جا ( ابن سعد.2)

 . 754احفمقل ا ( ابن ابي .3)
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قاد أنه عض  األمض عل  عبيد ا  بن زياا  ذلا ،اععذرل ،أرس  يزياد  يول ل  يديه ع
يف  لاه  سبق أن كاضجم  –حسلم بن عقبة احضيل و ان  ب  السن مضيضًا يف يلا الوقت 

بعض الوقت عقابًا جلبافام يف   –أي بين أمية  –،تان رأي مسلم أن يرت ام  –اهلام  
ويقااد عشاضون ألاد     لحسالم  اثين عشض ألفرب اإليقاالد،ا  عن أنفسامل ،اجعمع ما 

 ما ي ض يف هعض يزيدل بعد أن بذد هلم يزيد من احعونة ماا يقاارب احائاة ايفاار لتا       
 .(1) يزيد خضج مواعًا له مفشدًا ،يام ويضوى ما قي  يف هأن  ذا اجلي  أن لمفام

ن أ ا  احديفاة    ذا إجضام يزيد بعد أن علم خبلعه من أ   احديفةل ايمب يضوى أ
أخذوا خيلعون يزيد خبلعام عمائمام يف الوقت الذي يامض ،يه البعض عن مث   ذا 

أن يزياد بعامب أواًل وقبا      – ما ي ض  – (3)ويضوى عفد البريري (2)اخللع  الطربي
 احديفة إىل الطاعة واجلماعة ،قد الفعمان بن بش  األنواري ل ا أ   –األعداا لألمض 
 .(4)ض،ضوا أمض مام الفعمان ،

إن رأيا من متث  لوصية والد  ايمب يقود له  " أما اخعيار يزيد حسلم ، وى أنه
قوما ري ل أو كفقض عليا أاد ،عليا باعور بين مضس ،اسعشاض ل يعاين مسالم بان     

أن وقد أل   احديفة قاائًر ليزياد  "  ن معاوية قد كفبأ باذا احل ويضوي البعض أ(5)ة"عقب
فة يومًا ،إيا ،علوا ،اأرمام  سالم بان عقباةل ،إناه رجا  قاد عض،فاا         لا من أ   احدي

                                                

( )ايمب يعبني من  ذا الشعض أن  دا يزيد األود  ان عبد ا  بن الازب  يف متاة و لايإ    1)
 ض نظياكاا ،يقود  أبلغ أبا بتض...( أ احديفة حبد

 .484 -486ل ا1كاريخل جا الطربي. -

 .515الدولة العضب ل ا ( ،لاوزن.2)

 . 765ل ا4ل ق5أنسابل جا ( البريري.3)

 . 411ل ا1خزانةل جا ( البادااي.4)

 .1ل ا6نظض  اإلمامة والسياسة  جا( أ5)
 . 14احملاسنل ا البياق . -       
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أن يزيد قد انعادب أواًل للجاي  صاذض بان     " (2)وجام عفد األصفاان  (1)" نويثعه..
أب  اجلام القيينل ،مات قب  خضوجه ،وقد عفد ا مسلم قائًر ليزيد  ما  فت مضساًر  

مفاماه بأخاذ  لثاأر    أناه وجاد يف    أاد إال قوض وما صاابام غ يل يا اضاً  إىل احديفة
 .عثمان من  ؤالم"

إن ا  ال يا  ماا بقاوم    أ   احديفة عفد مساعه اخلرب  "أن يزيد  ع  إىل ويضوى
اع  يا وا ما بأنفسامل وإيا أراا بقوم سومًا ،ر مضا لهل وما هلم مان اوناه مان واد     

 .(3)"– ما مت ي ض   –ا جيود يف أنفسام حتدك هلم ماداًا إن مل يضجعوا عمثم "

ابع يوم اجلمعاة يف السا   –و ان يلا  ما يقاد  –أعد يزيد إلرساد  ذا اجلي  
بعاد أن  انات قاد  وصالت إلياه       (4) م186 اا   17والعشضين من يي اعجة سفة 

ل ومن  فا يظاض أن احديفاة مل كتان   (5)األخبار ببيعة ابن الزب  من أ   كاامة واعجاز
وإمنا قود إخضا  ابن الزب  يف متةل و ذا ما ادَّك به يزيد لعبد يزيد لاحبعا  األود 

ل (7)ل وماا روا  لفاا عواناه بان اعتام     (6)ا  بن جعفض وقد جام  موصيًا بأ   احديفة
وغ   من اور ابن الزب  بإخضاج بين أمية من احديفةل مماا يادعونا للشاا يف اساعبااة     

                                                

 .774ل ا4ل ق5أنسابل جا ظض  البريري.ن( أ1)
 . 569ل ا1العقد الفضيدل جا ابن عبد ربه. -     

 . 61ل ا5األغان ل جا ( األصفاان .2)

 . 569ل ا1( ابن عبد ربه   العقد الفضيدل جا3)

 . 754ل 487ل ا4الطبقاتل جا ( قارن  ابن سعد.4)
 .776ل ا4ل ق5أنسابل جا البريري. -    

 .588ل ا5اإلمامة والسياسة  جا -     

 . 614خبارل اا أل .( الديفوري5)

 .541ل ا1الطبقاتل جا ( ابن سعد.6)

 . 576ل ا1ل جا71ل ا6ل ق4سابل جانأ ( البريري.7)
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يوصا  يزياد مسالم بان     عقبة وأ   احديفةل ، احديفة بأمض يزيدل وما  ان من مسلم بن
،اناض بسم ا  إىل ابن الزب ل واختذ احديفاة بضيقاًا إلياه ،اإن صادو  أو      عقبة قائًر  "

 .(1) ظفضت به مفامل واناباا ثرثًا..."قاكلو  ،اقع  من 

 انت ااد بين أمية يف احديفة احفورس قد وصلت إىل أسوأ ااد و امجام الفاا   
،قاد له ابان عماض     بن عمض ليد،ع الفا  عن قومه م ،جام مضوان إىل عبد ا يف بيوكا

 م وأمض  ؤالم يف ه مل ،قدم عل  عل  بان اعساني األصااضل ،ساأله     "لست من  أمض
األمان يف أ له ومعاعهل ،قب  مفهل وسار مضوان  ن معه من باين أمياة ماااارًا احديفاةل     

ؤالم لفعلات ،قاد ظلماوا وباا      ًر إىل نوض  ا لو وجدت سبي"،قاد عبد ا  بن عمض  
 اذا يف الوقات الاذي أخاذ      (2)م صبيان احديفة وعبياد ا يضماونامل  وقد كعبعا عليام"

مونه من ثاضات احديفاة  عليام أ   احديفة العاوا واحواثيق بعدم إبااة سض مل و ا يعل
د مسالم عماض بان    ،سأ ل(3)لعق  مسلم ببين أمية الفارين يف وااي القضىوعوراكاا ل،أ

ثمان بن عفان عن أمض احديفة ،ض،ض أن خيرب ل ،دخ  علياه عباد احلاا بان ماضوان      ع
،أرهد  احسلا و دا  الطضيق مش ًا عليه بضأيه يف الوقت الذي يضويه البعض مان أن  

ل ،اكبع  مسلم ما أه  عليه بهل ،جام احديفة (4)عبد احلا قد سام  األمض وامععض مفه
يا أ   احديفة أن أم  احؤمفني يزيد بن معاوية يزعم ضسل واعا أ لاا قائًر  "ية اعمن ناا

                                                

 . 581ل ا5( اإلمامة والسياسة  جا1)

 . 581ل ا5األغان ل جا ( األصفاان .2)

( )وااي القضى  من أواية اعجاز يقع إىل الشماد من احديفة احفورس يف بضيق الشاامل كتثاض   3)
 لقضى يات الزر  والفذي  يقود الشاعض ،يه ا

 أال لياات هااعضي  اا  أبااي  ليلااة  
 

 بوااي القضى أن  إيا لسعيد 
 

 و اا  أرياان مجااًر بااه و اا  أياام    
 

 "وما رك من ابا  الوصااد جدياد     
 

 . 741ل ا1معجم البلدانل جا أنظض  ياقوت.-            

 . 566الفذضيل ا ( ابن الطقطقا.4)
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عاق  أنتم األص  وأن  أ ض  إراقة امائتمل وأن  أوجلتم ثرثًا ،من أرعوى وراجاع ا 
ضت إىل  اذا احلثاد الاذي  تاةل وأن أبياعم  فاا قاد        قبلفا مفهل وانوض،ت عفتمل وس

مل ،عااا واعاا م للطاعاة ،ض،ضاوا السالم حموافني       ،مضت ثرثة أيا "أعذرنا إليتم ..
ن عباد  مفام عليام عبد الضمحن بن ز   ب أنفسام ألمض بات حمعومًال ،فزد اخلفدق مجع

ويضوي عوانه بن  –السابق الذ ض  –عوا الز ضيل وعل  ربع آخض عبد ا  بن افظلة 
نواار    األاعتم أن عبد ا  بن مطيع  ان علا  قاضي ل وعباد ا  بان افظلاة علا      

 .(1) ومعق  بن سفان عل  ،ضيق آخض

ذ ض أن سب  يلاا مان   اارت احعض ة بني مسلم وأ   احديفة ،انعوض عليام وي
د مسثوا أل   الشام بالدخود من ناايعام ،عفاجأ أ   احديفة  سالم  قأن بين اارثة 

  ضااعفة وجيشهل وقد أاابوا بام و ان يلا بوعد مضوان بان اعتام لابين اارثاة     
يضماونام   عطائامل بعد أن  ان األمض قد اهعد عل  مسلم وجفاد  ،تاان أ ا  احديفاة    

 .(2) باعجارس من ،وق بيوكام وجفبات بضقام

ويزعم البعض أن مسلم قد أباح احديفاة حادس ثرثاة أياام جلفاد الشاام يقعلاون        
ويضوى حبديمب أب  سعيد اخلدري صااا  رساود ا  )ا(    (3)لويفابون ويأسضون

ي  الشام قد كض ه عفدما عض،ه اق معض،عه ومل يععضضوا له يف الوقت الذي جاام  أن ج

                                                

 .481 -484ل ا1ريخل جا( انظض  الطربي  كا1)
 . 897ل ا7االسعيعابل جا ابن عبد الرب. -    

 . 771ل ا4ل ق5أنسابل جا ( قارن  البريري.2)
 . 585ل ا5اإلمامة والسياسة  جا -    
 .571ل ا5و،امل جا السماوري. -    

 . 715احعارال ا ( أنظض  ابن قعيبة.3)
 . 87خمعوض العاريخل ا لتازرون .ابن ا -    
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 – ماا يقااد    –وما  ان من مسلم  (1)ليف متان آخض أن أ   الشام عذبو  ونابوا بيعه
ل وياضوى  (2)بن معاوياة   احديفةل عل  أنام عبيد ليزيد ال أن أخذ البيعة قاضًا من أ إ

عون رجًر من أ   احديفة ،يقود حممد بان أسالم بان    أنه قد قع  حنو أربعة آالا وسب
 جبضس الساعدي 

 ،ااان كقعلونااا يااوم اااضس واقاام    "
 

 ،فثن عل  اإلسرم أود من قعا   
 

 وحنااان قعلفاااا م ببااادر أيلاااًة    
 

 وأبفااا بأسااياا لفااا ماافتم نفاا    
 

 ،إن يفج  مفااا عائاذ البيات سااحاً    
 

 (3)"،ما نالفا مفام وإن هففا جلا   
 

أن القعاد قد اار بني الفضيقني بيفما  اان مسالم مضيضاًا حيما       يضوي عوانة من
 عل  سضيض يسعوضخ جفوا  بالقعاد ويقود  

 أايااا أبااا   اهاام باان اضملااة   "
 

 ياااوم اهلبااااكني وياااوم اليعملاااة  
 

 

 ال يلباامب القعياا  اعاا  جيااد لااه  
 

يقعاا  يا الااذن  وماان ال يناا     
 (4)"لاااااااااااااااااااااااااااااااه

 

ا  بن زمعة بن األسوا بن عباد  أن مسلم اعا بيزيد بن عبد وجام عفد الطربي "
احطل  بن أسد بن عبد العزىل وحممد بن أب  اجلام بن اذيفة العدويل ومعقا  بان   

                                                

 . 619 -618األخبارل ا ( قارن  الديفوري.1)
 . 495ل ا1كاريخل جا الطربي. -   

 . 768ل ا4ل ق5أنسابل جا ( أنظض  البريري بضواية الواقديل2)
 . 616ل ا5كعمةل جا ابن الوراي. -  

 .777 -776ل ا4ل ق5أنسابل جا ( قارن  البريري.3)
 . 54ل ا1البدمل جا احقدس . -      

 . 495ل ا1كاريخل جا  .( الطربي4)
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سفان األهجع ل ،قع  األود والثان  ثم اعا  عق  ،طل  أن يشضب ،سقا ل ثم قدماه  
يف  –وضضب عفقهل وقد  ان افق عليه من كعضيضه بيزيدل إي لق  مسالم عفاد بربياا    

لا  بان اعساني    بعد عواكه من امشقل ثم اعاا بع  –لشمال  من وااي األران اجلزم ا
ًا  ضوان بن اعتم وابفه عبد احلال ،عفا عفه مسلم لوصية يزيد األصاضل ،جام مسعأمف

وجا م بعماضو بان     –ولض ا لعادم اهارتا ه يف القعااد  اذلا      –به بعدم الععض  له 
 ل ما يضى مسالم   ل   الشام وأ   اعجاز و ان معذبذبًا ،يما بني أ لعثمان بن عفان 

 م(844 ا 617ويضوي حممد بن سعد )ت (1)ل،أمض مسلم بفعد عيعه ثم خل  سبيله

من أن مسلم بت  يلا قد جدا البيعة ليزيد عل  أ   احديفاة ،بايعاه   بشأن اعضس " (2)
 بان زمعاة   بفو أمية أواًل ومن ثم بفو أسد بن عبد العزىل وأنه أوقع بيزيد بن عباد ا  

باد ليزياد    ما يضيد مسلم عل  أناه ع  -عل  اد رواية البعض –بالبيعة  ألنه مل يضغ 
 وبعد أن اقق مسلم  د،ه يلا سار إىل متة.

أن بفاات احديفاة   لتاث س يف هاأن وقعاة اعاضس ،يازعم "      ذا وكضوي األااايمب ا
ثة أياام اعا    فة ثروأنه أباح احدي (3)"اسعبيثت أل   الشام لذلا مس  مسلم مسض،ًا

وا ،ضهام ويأخذونهل ومل كبق اار أل   احديفاة اومناا اساعبااة إال     انوا يففضون ص
 .(4)اار أسامة بن زيد بن اارثة ،قد محعاا  ل ل واار ألمضأس من مح 

بعد أن ،ضغ مسلم من أمض اعضس سار حنو متاة بعاد أن اساعذلد علا  احديفاة      
ل سار يف بضيقة يضيد (5)ضو بن حمضز األهجع روح بن زنبا  اجلذام  ويقاد وال ا عم

                                                

 .769ل ا4ل ق5أنسابل جا ( أنظض  البريري.1)
 . 494 -495ل ا1كاريخل ج الطربي. -      

 . 511 -514الطبقات )القسم احعمم( ا ( ابن سعد.2)

 . 551الفذضيل ا ( ابن الطقطقا.3)

 .774 -761ل ا4ل ق5أنسابل جا (البريري.4)

 . 491ل ا1كاريخل جا ( الطربي.5)
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  ل بعاد أن اساعذلد اعواني بان منا     (1)ابن الزب ل ،عويف يف الطضيق عفد ثفية احشل 
 .(2) م(186 ا 17الستون  عل  اجلي  ويلا سفة )

، وي عن وقعة اعضس  (3) م(5111 ا 955أما أمحد بن عل  السماوري )ت
باإلضاا،ة   –و ذا مما يدعونا للشا يف روايعاه   –س ز ضس واسعبااعاا يا ضًا هلا بأناا اض

،جام عفد  أن مسلم قع  بااا ألاد وسابعمائة مان العاابعنيل       لإىل أنه معأخض ه م ما 
وعشضس آالا من العامة وسبعمائة من القضامل ويضوي أن اخلي  قاد جالات يف مساجد    

ليزياد ال علا     الضسود )ا( وبالت به وأن البيعة أخذت من الفا  عل  أنام عبياد 
  عاب ا  وسفة نبيه )ا(.

يف مث   ذا اعديمب وغا   ،يماا أقادم علياه     ل (4)ويضوى يف اإلمامة والسياسة
 مسلم وجيشه من أ   الشام يف القع  والععذي  والعمثي  بالقعل ل  واسعبااة احفازدل

ك بان اعتام مان  اذا اعاد     اوأخذ البيعة عل  أ   احديفة ثم يعض  حوقد مضوان 
وا  لقد سامن  قع  من قع  مفتم .. اع  يذ ض بأنام قاد   "ايمب يععذر لقضي  قائًر 

ي ، وي خرا يلا حوقد مضوان ، وي أناه  الفسام واألبفاد..."ل أما احساوا قعلوا
 ان حيض  مسلم عل  أ   احديفة اع   ان ما  ان من مسلم يف يلا ،اركفعت مفزلة 

                                                

ثفية احشل      نااية من جب  يف احديفة يابط مفه إىل قديد من نااية البثضل ميض  اعااج  "  (1)
فعةل والي كقد عائقاًا يف الطضياق" أنظاض     القاام من احديفة  إىل متةل والثفية    األر  احضك

 .581ل ا5جا اإلمامة والسياسة.
 .571ل ا1معجم البلدانل جا ياقوت. -         

 . 561نس ل ا ض  الزب ي.أنظ(2)
 .581ل ا5اإلمامة والسياسة  جا -         

 .561 -561ل ا5و،امل جا (السماواي.3)

 . 581 -585ل ا5( اإلمامة والسياسة بضواية أب  معشض  جا4)
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ماا   ل كضجيح الضأي األود بأن ماضوان ساام   (2)ب  خمفدوجام للواقدي وأ (1)لمضوان
 قام باحديفة ومل يضا،ق مسلم إىل متةل إىل أن را  إىل الشام.ا  باحديفة وأ لاا لذا أ

 ان يزيد بن معاوية قاد أوصا  مسالمًا بأ ا  احديفاة واعادًا إياا م إضاعاا         
أمض مشتو  ،ياه يف   ل اع  أن أمض اسعبااة احديفة (3)عطائام  ما جام عفد أب  معشض

أن يزيد  ان حمقًا يف كوجيه ل "(5)ل يف الوقت الذي جام عفد ابن بولون(4)نظض البعض
 ذا اجلي ل  وأنه ليإ أل   احديفة خلعه ،جام يف الوثيح  ما يضويه ابان بولاون    

 .فضق بيفتم ،اقعلو   ائفًا من  ان"من جام م وأمض م مجيعًا يضيد أن ي

يد ما مسع من  ذا اخلربل ،بعمب بالتسام والعطاام أل ا    ماما يتن ،قد سام يز
عاة  قورغم موقد آد البيات مان يزياد ،لام خيضجاوا ماع أ ا  احديفاة مان و          لاحديفة
ل وبعد أن آلت األمور إىل ما آلت إليه بعمب مسلم بن عقبة إىل يزيد بعفاصاي   (6)اعضس

مربئًا نفسهل ،قاد عبد ا    فضمحلعه  الي قاا ال ،قضأ يزيد الضسالة عل  عبد ا  بن جع
،من  فالا اسرتجعت وكأسفت عليامل إي اخعاروا البرم عل  العا،يةل والفاقاة علا    "

 .(7) فعمةل ورضوا باعضمان اون العطام"ال

                                                

 .574ل ا5و،امل جا ( السماواي.1)

 . 561ل ا1أنسابل جا ( البريري.2)

 . 8ل ا6جا ( اإلمامة والسياسة.3)

 . 511الدولة العضبيةل ا وزن.ظض ،لان( أ4)
 .616كاريخ ا ايل -        

 .11قيد الشضيدل ا ( ابن بولون.5)

 . 19ل ا7مضوجل جا ( قارن  احسعواي.6)
 .44قيد الشضيدل ا ابن بولون. -        

 . 581 -581ل ا5جا ( اإلمامة والسياسة.7)
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إهاارس إىل وقعاة اعاضس باإخضاج باين أمياةل        (1)ويضا عفد ابن واضح اليعقاوب  
البيعاة علايام باأنام عبياد للذليفاة       وبعمب مسلم بن عقبة وقعاله أ   احديفةل وأخذ 

يزيدل ويضوي  عن جي  مسلم بأنام  انوا من أ   ،لسطني واألران وامشق ومحص 
 خمالفًا ممن سبقه. م185 ا 16ويؤرخ هلذا اعدك بأنه  ان سفة  وقفسضينل

 اان قاد كااوروا يف أماض     وقعة اعضس ،ارتى أن أ ا  احديفاة    أما الضؤية اعديثة ل
مل وال يعضا مفطقيًا ما  و  د،ام ،عليام ما عل  جفاد الشاام مان    خر،ام لسلطانا

و ذا باععقااي كقييم  ل(2) ام وانعاا  اضمة احديفة احقدسةإثم االخعرال وسفا الدم
مفطق  موضوع  هلذا اعدكل ،ت  من األبضاا قد سا م بدور  يف اركتاب اخلطاأل  

أعيفامل يضونه بفظض م كواثيثًا   ،تانوا معسضعني يف اإلقدام عل  أي عم  يلوح أمام
زب  الباارز يف  اذا   إلاارس الدولة وانعقامًا من خليفعاال وال يفوكفا أن نذ ض اور ابن الا 

موا عل  ابن الزب  قب  اعضسل و،يام عباد ا  بان   اعدك ، وى أن أ   احديفة قد قد
قضروا خلع يزيد ، مطيع العدوي وعبد ا  بن افظلة الاسي  وكفاقشوا وااد اخلر،ةل

ل ولض اا  (4) ذا  إىل جان  أنام نااوا بشعار م للضض  والشاورى  (3) والربامس مفه..
 ان للعوبية  ذلا اور يو هأن يف مس س األاداكل وخاصة جتا   ذ  الواقعة ،يماا  
يتفه بفو أمية أل   احديفة جتا  اااثة مقع  عثمان بن عفان )ر ( يف اضم اار ل اون 

ه أ   احديفة ولض ا كوابروا يف قعلهل و ذا ما عرب به مسلم بن عقباة عفاد   أن يسعفوض ل
كوليعه قيااس اجلي ل والذي ماما يتن لض ا عرب عن سذطه بشفاعة من االنعقام إىل اد 

ل معثاديًا  مان قبا  اخلليفاة    مال معجاوزًا اعد الاذي وضاع لاه يف العواضا والعادب      

                                                

 . 615-611ل ا6كاريخل جا ( اليعقوب .1)

 . 576ل ا6الدولة األمويةل جا ( اخلضضي.2)

 .514ل ا6اإلعرم باعضوبل جا ( البياس .3)

 .416ل ا7التام ل جا ( ابن األث .4)
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حتتمان مث   ذا العم  من االقععاد ااخ  اجلماعة طعني الديفية والسياسية اللعني لللس
اإلسرميةل لثقعه بأنه األمث  حثا   اذ  احواجااات والعثاديات الاي كواجاه سالطان        

 –ل وما عرب عفه  و نفساه عفادما أراا   (1)اخلليفةل و ذا ما عرب عفه معاوية البفه يزيد
ل يف (2)،يماا بعاد   اسعذرا اعوني بن من  الستون ل والذي سيذ ض –وقد ااعضض 

موقد قد يعطل  العأن  واهلدوم للوصاود إىل سارم واساعقضارل اون  اضج وسافا      
للدمام ،تبح مجاح  ذ  الثورس مل يعطل  مث   ذا احوقد احعشادا مثلماا يعطلا  مان     

 .وااللعزام حبدوا الشض  اعفيد العق  واعلم والضؤية واكزان العفت 

 لكعبة:ثالثًا: حصار ابن الزبري وحرق ا

،تماا ي اض    –أما اعدك الثالمب البارز يف خر،ة يزيد ،تان موقد ابان الازب    
أساباب عفاد    نايمب كشدا يف موقفه بالبيعة ليزيدل ولض ا إىل جان  ما ي ض م –سابقًا 

اعديمب للموقد العام من البيعةل من أن يزيد قد  ان بال  والد  معاوية بقعا  ابان   
ل ويذ ض أن ابن الزب   ان قد كوعد  ن يعوىل (3)ة وبعفه بهالزب  بسب  كفديد   عاوي
 سفف  لا به ولتن سيعلم من بعاد .." أنا قد أعطيفا  عادًا "بعد معاوية قائًر حعاوية  

ل ،بعد و،اس معاوية والبيعة ليزيد خضج عبد ا  بن الزب  ومل يعط ليزيد بيعةل إال ما (4)
ل وأناا  إن  يف الطاعة غا  أنا  ال أباايع أااداً    ب   "قود ابن الز (5)جام عفد الديفوري

، وي أن ابن الزب  قد بايع ليزيادل   (6)وما جام به الواقدي مسعج  بالبيت اعضام..."

                                                

 .774ل ا4ل ق5أنسابل جا ( البريري.1)

 .771ل ا4ل ق5أنسابل جا ( البريري.2)

 . 68ل ا6اإلعرم باعضوبل جا ( البياس .3)

 .11ل ا4قل 5أنسابل جا( البريري بضواية احثف .4)

 . 616األخبارل ا ( الديفوري.5)

 .711ل ا4ل ق5أنسابل جا ( أنظض  البريري.6)
 . 66-65ل ا5األغان ل جا األصفاان . -        
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انت كعبعه متة يف  ذ  الفرتسل ويفظض البعض إىل  وبال  بعزد وال  احديفة الذي لض ا 
ومبعااا ل ويففاذ سياساعه ومل كتان     أن  ذا  ان خداعًا من ابن الزب  ليثوا  ماضاا    

بن عدي أن يزيد  اان قاد أقسام لياوثقن     احبسن نية مفهل ويضوى عن الواقدي واهليثم 
بان بشا  األنوااري و ماام بان       عبد ا  بن الزب  بسلسلة بعد أن بعمب له الفعماان 

"  قبيوة وغ  م ل إي جام  الفعمان واذر  الفضقة والفعفة ل ،ساأله ابان الازب  قاائر      
باًا وأماًال   أسألا ا  أأنا أ،ض  عفد  أم يزيد ؟ قاد الفعمان   أنتل قاد  ،أيفا أ،ض  أ

يف الوقات الاذي جاام     ةل إي بايعه الفا  واجعمعوا عليه"قاد  أنت ولتين أاذر  الفعف
عفد الديفوري قود الفعمان البن الزب  وقد رأى لاه اقاًا يف اخلر،اة علا  يزياد بان       

أما إيا اسعشضكينل ،ر أرى لاا يلاال ولسات    عن مبايعة يزيد قوله  " نا يًا لهمعاويةل 
بعائد إليا بعد  ذا أبدًال ،ما  ان من مسلم بن عقبة إال أن أخرب يزياد باجعماا  ابان    

 .(1)الزب  والفعمان من الدعوس البن الزب  بعد و،اس يزيد إي  ان واليًا عل  محص

لففسه األاقية باألمض علا  يزيادل وياضى    من  فا جند أن عبد ا  بن الزب  يضى 
بن عل  سضًال اع  اأ ليعه للذر،ة أ ثض مفه ايمب أخذ يبايع للفا  بعد مقع  اعسني 

عل  سضًال اع  و،اس يزياد بان    ة ،بايع للفا  بعد مقع  اعسني بنو،اس يزيد بن معاوي
بد ا  بان عباا    ال ما  ان من عجاضًا وعرنيةل ،بايع له الفا  إ معاوية ،بايع للفا 

وحممد بن اعففية ،ض،ضا بيععه و ذا ما يدعونا للقود من أن  فا  مجاعة  انت كض،ض 
بيعة ابن الزب  اع  باعجاز نفسه ولض ا يفاون غ  ام عان البيعاة لاه ايامب يقاود       

 الشاعض 
 ،ااإن كعبعااون عائااذ البياات كواابثوا "

 

 (2)" عاا كعمت عان  ادا ا ،ضالت    
 

                                                

 .19ل ا6ل ق4أنسابل جا ( أنظض البريري.1)
 . 614األخبارل ا الديفوري. -           

 . 14ل ا7مضوجل جا ( احسعواي.2)
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ىل صوابه ،بعمب بسلسلة من ،ضة البان  أقسم يلا القسم إزيد بعد أن ثم يعد ي
الزب  اع  يرب بقسمهل ،ض،ض ابن الزب  عاض  اخلليفاة  اذال وأخاذ يعاض  بيزياد       

  (1)ويقذا بهل ،قاد أبو ااب  اجلمث 

 ال جيعلفااااااا يف قيااااااد وسلساااااالة"
 

  يماااا يقاااود أكاناااا و اااو مالاااود      
 

 باااني اعاااواري والواااديق يو نسااا  
 

 عاادام مساالود  صاااا وساايد علاا  األ  
 

أن يزيد  ان قد أرس  الفعمان و مام بن قبيواة الافم ي   " (2)ويضوي الواقدي
،ذ ض هلم  لألخذ البيعة من ابن الزب ل ،لقياما عبد ا  بن مطيع يف احديفة ويقاد غ   

أاقية ابن الزب  عل  يزيد ،لم يسمعوا لقوله وااذرو  الفعفاةل وواصالوا سا  م إىل     
و ان  ما حتدثفا الدور التب  البن  . ض الواقدي غ   ؤالم من الضس ..وال يذ لمتة 

ل  ذا وقاد كاضاات رسا  يزياد البان      (3)الزب  يف خضوج أ   احديفة عن باعة يزيد
 الزب  ليأخذ البيعة مفهل مقدمًا العا،ية والسرمة عل  القعاد وسفا الدمام ومتث  له 

 لااااو بااااا  احااااام القاااا  هااااضق  "
 

 "ان باحاااام اععوااااري  فااات  الاوااا  
 

إال أن ابن الزب   م يف موقفه موممًا يف اخلضوج عن باعة يزيد بالباًا خلعاهل   
ل ،بعامب مان مجلاة ماا بعامب لاه       (4)األمض هورى بني احسالمني  – ما يقاد  –ليجع  

ل ،طل  يزياد مان والياه    (5)الضثا  بن قيإل ولتفه مل يأبه هلذ  الضس  ومل ياعم هلم
بن سعيد األهدق كوجيه جي  البن الزب ل ،أعد  ذا جيشًا بقياااس   عل  احديفة عمضو

عمضو بن الزب ل ويذ ض أن مضوان قد نوح هلذا بعدم كوجيه اجلي  لازو ابن الزب  يف 

                                                

بان     بن و   بن زمعة بن أسيد بن أايثاة بان خلاد بان و ا      أبو ااب   و و  "  (1)
 .711ل ا4ل ق5أنسابل جا اذا،ة بن مجح" أنظض  البريري.

 .61-59ل ا6ل ق4أنسابل جا (  البريري.2)

 .761لا4ق 5أنسابل جا (  البريري.3)

 .714لا4ق 5أنسابل جا ( البريري.4)

 . 591لا4ق 5أنسابل جا ( البريري.5)
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اعضمل ويقاد أن الذي اعرت  عل   ذا اجلاي   او را،اع بان  خاديج األنوااريل       
اجعمعت الفا  البان الازب    وخضج عمضو عل  رأ   ذا اجلي  يضيد أخا  عبد ا  ،

يدعو  الدخود يف باعة اخلليفة ،اامجاه عباد    ا  عن اعضمل وبعمب عمضو لعبد ا للد،
،ذط  ابن الزب  بواثبه قاائًر     ل(1)ا  بوثبه وأسض ل وضضبه بالسياط اع  مات

 اإلصرحل وإقامة اعقل وال العمإ مجع ماد وال إاخار ل وإمنا بطاين  "وا  ال أريد إال
   مفشدًا مل ... ،قاد الضثا  بن ، وز الديهربًا أو أق  يتفيين ما مأل

 كقااود لفااا أن سااوا كتفيااا قبضااة   "
 

 وبطفااا هاارب أو أقاا  ماان الشاارب     
 

 وأنااات إيا ماااا نلااات هااايرًا قضااامعه
 

  ما قضمت ناار الاضاا اطا  السادر     
 

 غا    ت إلياه ال ها م  ،لوما إيا ما اكقي 
 

 (2)"وإيا عطفعا العابفاات علا  عماض    
 

،بق  يزيد يعثني الفضا لإليقا  بابن الزب  اع   ان ما  ان من أ   احديفاةل  
،وجه هلم مسلم بن عقبةل وأمض  بعففيذ مامعه يف احديفة ثم الشذوا البن الزب   تة 

  (3)و ع  البن الزب 

 اسااععذ ربااا يف الساامام ،ااإنين  "
 

 ااعو إلياا رجااد عاا واهاعضِ     

 

 وخلمااا ورجاد  ل  والساتون  
 

 وجاااذام كقااادماا  عائااا  محاااِ  
 

  يااد الفجااام أبااا خبياا  ماافام 
 

 "كا  العساتض  ،ااع  لففسا قب  آ 
 

سار مسلم بعد ،ضاغه من احديفة وإخضا  أ لاا معجاًا إىل متاةل اهلادا األود   
من محلعه ولتفه يف الطضيق كويفل و ان يزيد قد أوصا  باساعذرا اعواني بان منا      

ن يسعذلفه عل  اجلي  قاائًر  ه مل ،دعا باعوني و و  ار  إالستون  أن ادك به 
أن أم  احؤمفني عوان  ،يال ،أب  إال اسعذر،ا بعديل ،ر كضسلن بيفاا وباني   له  "

                                                

 . 754-755ا1ق 5أنسابل جا ري.( البري1)

 .751لا4ق 5أنسابل جا ( البريري.2)

 .767لا4ق 5أنسابل جا البريري. (3)
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ل ثام االنواضاا   (1)قضي  رسواًل متتفاه مان أينياال إمناا  او الوقااا ثام الثقاات        
،مضا  اعواني يف   ل "خباار وعجا  الوقاا    ذلفه وأوصا  قائًر  أساض  وعام األ  ،اسع

ضاربًا اعوار اود ابان الازب ل    م187 ا  14وجاعه واخ  متة يف آخض حمضم سفة 
ثم هاض صفض وربياع األود   حمتمًا مضاصد متة ومسالتاا يف العشضس اآلواخض من حمضم

 .(2)بن معاوية يزيد اخلليفة  و،اسب اع  جام الفبأ

بان  ابان خالاد بان العااا     اعاارك  ا  بن الزب  قد خلع وال  متة  ان عبد 
إال أنه مل يععض  له بسومل ،بق  مععزاًل بادار  اعا  كاوىل     شام بن احا س احذزوم ل 

ل ويبدو أن ابن الزب  قد اسعفوض باخلوارج علا   (3)عبد احلا اخلر،ةل ،أعاا  لواليعه
 جي  الشام ،قاد الشاعض  

 يااااا باااان الاااازب  ،عيااااة قعلااااوا   "
 

 ُاأبااااا  ومل كفااااز  الشاااا  ظلمااااا 
 

 ضااثوا بعثمااان يااوم الفثااض ضااااية
 

 "سفتو يا بي  يا  اليوم الزا   الذي 

ة باين أمياة لشاايععام    لو هاايعين الارت  والاديلم علا  حماربا     ،قاد ابن الزب   "
،اجعمعت اخلوارج  فا،ع بان األزرق وجنادس بان عاامض اعففا ل       .(4) وانعوضت بام"

ل إىل متة وانضموا البن الزب  اعا   (5)وقضروا الد،ا  عن اعضم ،مضوا من اعضورية

                                                

 نظض اإلسضا  يف العقدم واإلغارس ...." أالثقات      " (1)
 . 711ل ا5لسان العضبل م ابن مفظور. -       

 .771-771لا4ق 5أنسابل جا ( قارن  البريري.2)
 .51-9ل ا6جا لسياسة.اإلمامة وا -     

 .757نس ل ا ( الزب ي.3)

 . 518ل ا6هضحل جا ( ابن أب  اعديد.4)

مرتًا نزهلا اخلوارج  7611عضوية  قضية بظا ض التو،ةل كقع عل  ميلني مفاال أي ما يقارب ( "5)
 نظض بعد اخعر،ام مع عل  بن أب  بال " أ

 .641ل ا6معجم البلدانل جا ياقوت. -       
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ل ومبدأ  (1)ُ،ا اعوار الذي ضضب اود متةل ل ى    مفام بعد ا رأيه ومشوركه
ل و اان ماع ابان    (2)يف اخلر،ة الذي باحا كودوا له مفذ الوضا  باني علا  ومعاوياة   

 (3)ماة بان ز اضس   واحساور بان خمض  الزب  إىل جان   ؤالم عبد ا  بن مطيع العدويل 
 واليهل ويضوى أن الفجاه  ملا اعبشة قد أرس  اجلفد للد،ا  عن اعضمل ووقد إىل 

 ل والذي  ان يقاود البان الازب      بن أب  عبيد الثقفااحذعار   ذلا جان  ابن الزب 
وال كقاكلو م عفد احسجد اعضام اعا  يقااكلونتم ،ياهل ،اإن قااكلو م      )إن ا  يقود  "

ضضاًا البان الازب  يف الفااو   ان معاه حفااجزس اعواني         ثم عااا حم  (4) ،اقعلو م(
ل  ذا يف الوقت الذي  ان قد كو،ض مث   اذا اعشاد للاد،ا  عان اعاضم      (5)وعستض 

والوقوا إىل جان  ابن الزب  يف اعملة األوىل الي قاا ا عمضو بن الزب  علا  متاة   
الازب  قاد مجاع إلياه      ن أن ابان معمن سبقه  (7)ل ويففضا الديفوري(6)مما أاى لفشلاا

 .زل ،دعا م لبيععه ،بايعو  مجيعًاأ   كاامة واعجا وجو 

أن أود ياوم يف  ن إىل براض ميماون وياضوي احادائين     عستض اعوني بامعداا اجملاو 
القعاد  ان يوم األاد  الثالمب عشض من صفضل ،قع  ثرثة من جفد الشاام وأربعاة مان    

                                                

 . 54ل ا6اإلعرم باعضوال جا بياس .( ال1)

 . 75معار  ،اصلةل ا ( خفاج .2)

احسور بن خمضمة بن نو،  بن عبد مفاا بن ز  ضسل  ان عمض  اان  سافوات ااني قابض    ( "3)
اجاض أثفاام  اذا اعواار ،ماات سافة        رسود ا )ا(ل و ان ممعفعًا مع ابن الزب  ،أصاابه 

 .469ا . احعارالم" للمزيد أنظض  ابن قعيبة187 ا 14

 . 595( سورس البقضس  آية 4)

 . 715ل 747ل 741ل ا4ل ق5أنسابل جا ( أنظض  البريري.5)
 .55ل ا6اإلمامة والسياسة  جا -      

 .61ل ا6ل ق5أنسابل جا (البريري.6)

 . 614األخبارل ا ( الديفوري.7)
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  إال أن  ضَّ عل  أ   الشام وااد ل مظااضًا   أصثاب ابن الزب ل ،ما  ان من ابن الزب
 هجاعة ناارس يف  زمية من يقدمه من جفد اعونيل ،أخذ أ   الشام يضجتزون 

  ياااد كاااضى صااافيع أم ،اااضوس  "
 

 (1)"كأخااذ م بااني الواافا واحااضوس 
 

ل ويضوى أنه ُقع  (2)ايمب  ان ابن الزب  وأصثابه ،يما اود احسجد إىل احضوس
أ   الشام قضابة احائة هاذصل يف غاارس أغار اا احذعاار بان عبياد        يف أاد األيام من

ل ،انعوا  ابان   (3)وموع  بن عبد الضمحن بن عوا الز اضي ومواع  بان الازب     
ويضوى أنه قع  من أصثاب ابان  س اعوني بن مت ل ،ض،ض مبارزكه لالزب  بالبًا مبارز

العوامل واحقداا بان األساوا    الزب  أخوا  احفذر وأبو بتضل واذا،ة بن عبد الضمحن بن
ومل يباد ابن الزب   ن قع ل باحا بقا    وامل وموع  بن عبد الضمحن بن عوالبن الع

ل وبق  القعاد مسعمضًا باحفاوهات بني الطض،ني اعا  انعااام هااض    (4)احذعار إىل جانبه
ني صفضل وجزمًا من هاض ربيع األود ،جام اخلرب بو،اس يزياد بان معاوياة ،فاا اعوا     

 .(5)اعوار عن متة بعد أن  ان قد ضضباا باحفجفيق  اون أن يرت  أثضًا

و،يما يععلق  سألة اضق التعبة رويت األااايمب بشأناا بعضااا يفسا  يلاا    
فسبه للثواني بان منا  الساتون  وجيشاهل      الزب  و و األ ثض والبعض اآلخض يالبن 

بااا ااضق    لية مقوواسل قواد الطض،ني مل كتن عموالي باععقااي وإن  انت ألي من 
أسعار التعبة و دماال ولتن إيا  ان يلا من ابن الزب ل ،اا  قواد كلفياق اعادك     
أل   الشام لإلسامس هلم يف نظض الفا  والضأي العام؟ وإيا  انت من جي  الشام ،ا  

                                                

 .745-779ل ا4ل ق5أنسابل جا (  البريري.1)

 . 741ل ا4ل ق5بل جاأنسا ( البريري.2)

 . 619نس ل ا ( الزب ي.3)

 . 747 -745ل ا4ل ق5أنسابل جا ( البريري.4)

 . 55ل ا6جا ( اإلمامة والسياسة.5)
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غ  مقووا؟  ذا يف الوقت الذي روي هلم  دا  ادا ابن الزب ل أو أنه جام عمًر 
و ا  رواياة    (1) م(111 ا  511اية عبد احلا بن عبد العزيز بن جضيج )تبضو،يه 

حاا  اان أ ا  الشاام يف     اعدك  ان جماواًل ،اعلاه بقولاه  "  معقدمة إىل اد مال أن  ذا 
 .  اضق الضج  اضيق اع  أاضق البيت"اجلي  األود جي  اعوني بن من 

،ا وى   (2)ق التعباة يضى البعض من أن ابن الزب   و احسؤود عن عملية اض
أن رجًر من أصثاب ابن الزب  أخذ ليفة علا  رماح يف ياوم  اان باه الاضيح قوياًال        

ياوم    اان  ويقاد أن يلاا  (3)،طارت هضارس وعلقت بأسعار التعبة مما أاى الهععاهلا
السبت يف أود ربيع األود عل  يد مسلم بن أب  خليفة احاذاج ل وياضوى أن يلاا    

 ان أصثاب ابن الزب  يوقدون ،يه نار م ...  ذا يف الوقت  بطضيق آخض وبفع  موقد
ل وخ  من يسضا لفاا قضاية ااضق    (4)الذي ورات األااايمب احعفاقضة بشأن اضيقاا

ياضوي   بضواياكهل ايمب (5) م(811 ا  611التعبة  و عبد ا  بن أمحد األزرق  )ت 
ل فجفيق ،اارتقات قاد قاذا التعباة بااح    أن جي  الشاام  إىل جان  ما سبق من آرام  

أنه ويف اوار اعوني البن الزب ل مسع ااايمب أخضى أن اضق التعبة  ويضوى من أ
ابن الزب  أصواكًا يف اللي  ،ذضج عل  رحمه نارل ،طارت هضارس ،أاضقعاا ،لم يقادروا  
عل  إبفائاا ... ،جع  ابن الزب  يقود  اللام أنا  مل اكعماد ماا جاضىل ،ار كالاا       

                                                

جاال حتقياق   55احوافدل   م(.461 ا 655بد الضزاق بن  مام )ت( الوفعان ل أبو بتض ع1)
يشار له وس ل564ل ا1م(ل جا5916ل )5ابي  األعظم ل احتع  اإلسرم ل ب وتل ط

 احوفدل جال ا. ،يما بعد  تذا  الوفعان .

 .517الدولة العضبية  ا ( ،لاوزن.2)

 .748ل ا4ل ق5أنسابل جا ( أنظض  البريري.3)
 . 14،عوحل ا البريري. -    

 . 598 -591ل ا5أخبار متةل جا ( األزرق .4)

 .591 -591ل ا5أخبار متةل جا (األزرق .5)
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ذ  ناصيي بني يديال و دم  ابن الزب  ما كبق  مفاا ليعيد بفام ا ،يما عباا  بذنيب و 
 بعدل ،قاد البعض 

 ابااان الااازب  بااارإ ماااا كاااوىل  "
 

 إي اااااضق احقااااام واحواااال    
 

 

 (1)"قبلااة ماان اااج معااًا ولباا    
 

ل ، وي الواقادي  (2)ثم يعوا ،يزعم يف الضواية نفساا مسؤولية أ   الشام عن  ذا اعضيق
 .(3)بن مضوان  ان قد أنتض عل  يزيد اضق جيشه للتعبة أن عبد احلا

أن " (4) م(945 اا  777وجام عفد أب  العاضب حمماد بان أمحاد العميما  )ت     
 .الشام وليإ من أصثاب ابن الزب " الضج  الذي أبار الشضارس  و من أ  

مًا بفع  ويضوي الطربي يف هأناا أناا اارتقت قب  نع  يزيد بعسعة وعشضين يو
اارتقت التعبة يوم السبت لثرك ليااد خلاون مان هااض     بن الزب  ، وى  "صث  ا

ربيع األود سفة أربع وسعني قب  أن يأك  نع  يزيد بعسعة وعشضين يومًال وجاام نعياه   
ا حيدا البعض بأناا اارتقت بفع  الازب  بان   . بيفم(5) "هلرد ربيع اآلخض ليلة الثرثام(

ويضوي أبو معشض اديمب اهععاد أسعار التعبة  ل(6)اعوني خزمية اخلثعم  من جي 

                                                

 .16ل ا6ل ق4نسابل جاأ ( أنظض  البريري.1)
 . 611ل ا7األغان ل جا األصفاان . -       

 .17ل ا6ل ق4ل جا741-741ل ا4ل ق5أنسابل جا ( قارن  البريري.2)
 )ايمب يضوي  ابن من  برإ ما كوىل...(. 16ل ا7مضوجل جا احسعواي. -      

 . 411ل ا5أنسابل جا (البريري.3)

 . 511احملنل ا  ( أنظض  أبو العضب.4)

 . 499 -498ل ا1بضواية الواقدي  كاريخل جا ( الطربي.5)

 . 745ل ا4ل ق5أنسابل جا (البريري.6)
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ل وأن  اان بعاض اارسايفا قاد محلاوا      (1)ولتفه ال يذ ض حتديدًا بفع  من  اان يلاا  
 .(2)مسؤولية اعضيق جليب  اعوني

اآلن وبعد أن عضضفا هلذ  اآلرام احعبايفة ولتفاا لض ا ال كذ   بفاا بعيادًال  ا     
سفد لضواية اعدكل ومدى الثقاة يف رواس  اذا   اس  سفد  يف روايعه ،إنفا والكواد ال

اخلرب  الواقدي واحدائين و   اس  اسعقائاكه الي يسعق  مفاا معلومعهل ولاياب ي ض 
الفاع  عفد البعض رغم حتاملام يف موابن أخضى عل  جي  اعونيل وبقاضب ابان   

  جتاا   اذا   الزب  وصثبه من أسعار التعبة أرجح االععقاا السائد  سؤولية ابن الازب 
اعدكل وأن من نس  األمض جلي  اعوني ر ا اخاعلط علياه األماض يف رما  التعباة      

ل ايامب يفسابون   (3)عل  عاد عبد احلا بن مضوانل بيد اعجاج بان يوساد الثقفا    
قوهلم أل   الشام عامةل وليإ بالعذويص أاياناًا جلاي  اعواني  اذال ولاو  اان       

زيد حا وجدنا مث  كلا الضواياات احعفاقضاة باني    اعضيق مسؤولية أ   الشام يف عاد ي
مسؤولية أ   الشام ومسؤولية ابن الزب ل ولفجد ا جممعة بر كاأن  للواباة الساائدس    
عفد  ؤالمل وإيا مل يتن ابن الزب   و احسؤودل أليإ  و الذي خلع الطاعاة واساعرت   

يتن ادثًا مقواواًا مان   بالتعبة مما أاى إىل  ذا اعدك؟ ولتفه  ما سبق أن ي ضنا مل 
قبله وقب  احدا،عني عن اعضمل لضؤيعام بأاقية الد،ا  عفه والعضثية يف سابيله و اان   

 .(4) 187 ا 14لمب من ربيع الثان  سفة عل  األغل  يف الثا –أي اعضيق  –يلا 

بعد  ذ  احس س الطويلة من الوضا  اعا،لة باألاداك بوت مشإ اخلر،ة يف 
د يوم اخلميإ مان ربياع األود سافة    ارخياال ويلا يوم الثرثام ويقاامشق اقبة من ك

                                                

 . 56ل ا6جا والسياسة. ( اإلمامة1)

 .568 -561اض ة عبد ا  بن الزب ل ا ( الضويض .2)

 . 581ل ا1كاريخل جا ( الطربي.3)

 . 758كاريخل ا ( ابن خياط.4)
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ل ويضوى أن خرب و،اس يزيد جام (1)ب  سفيانم بو،اس يزيد بن معاوية بن أ187 ا  14
البن الزب  قب  أن يو  للثوني بن من ل و ذا مما يدعونا لرععقاا بقاوس عياون ابان    

يا أ   الشام حاايا كقااكلون   ن الزب  قائًر  "رميةل ،ذط  ابالزب  يف أحنام الدولة اإلس
،ليفع ل ،من  ض  وقد  لا باغيعتمل ،من هام مفتم أن يدخ  ،يما اخ  ،يه الفا  

بن قيإ الفذعا  ،اوثقام   ثابت بن احفقع ،ليلثق بشامه..." ،لم يودقو  اع  قدمام 
الازب  علا     ل ،عض  اعوني عل  ابن(2)لعق  ابن الزب  واعوني باألبطحاخلربل ،أ

أن خيضج معه إىل الشام ،اسعشار ابن الزب  أصاثابهل ،ض،ضاوا العاض  حمضضاني ابان      
ل ،ض،ض ابن الزب  إال أخذ بيععام باعجاز و اان  (3)الزب  عل  اعوني وأ   الشام

اعوني يتلمه بادوم وسضية عن القومل وابن الازب  جيااض  القاود ويعاادا  يف أ ا       
ائدًا لقومهل ونااى بام للضاي  ،ضالوا حنو احديفاة و اان قاد    الشامل ،ذضج اعوني ع

ا عضبه ،جمعام لذلا ،قاالوا لاه  "ماا    بلغ اعوني ما  ّم عليه أ   احديفة من اإلعدا
ل يف الوقت الذي  ان ،يه اعوني قد بلا  مان   (4)ثم قدم جبيشه الشام  ممفا بذلا"

تعبةل ،سمح هلامل ،اأراا اخلاوارج    ابن الزب  بعد أن مسح أل   الشام بالطواا يف ال

                                                

 .765خل اكاري ( قارن  ابن خياط.1)
 . 499ل ا1كاريخل جا الطربي. -     

 نظض ومف " أاألبطح   و جمضى للمام ميأل  اعو ل واألبطح متان ما بني متة  "( 2)
 .14ل ا5معجم البلدانل جا ياقوت. -      

 .18 -11ل ا6ل ق4أنسابل جا (البريري.3)

 .744ل 775ل ا4ل ق5أنسابل جا ( قارن  البريري.4)
 . 618األخبارل ا يفوري.الد -       
 . 56ل ا6جا اإلمامة والسياسة. -       
 . 117 -115ل ا1كاريخل جا الطربي. -      
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يضوي أن اعواني ،ااو  ابان     (2)ل رغم أن الديفوري(1)مفعامل ثم رضوا بطوا،ام
 .أن مسح هلم بالطواا وليإ قب  يلاالزب  بعد 

ايفرذ وبعد أن  ان ابن الزب  يدعو إىل الشورى ويبايع لففسه سضًال أخاذ يباايع   
 .(3)للفا  عرنية

ني البن الزب  مان أن ابان الازب   اان موايبًا يف      يضى البعض يف عض  اعو
موقفهل ،الشاميون ال يديفون بالوالم إال لبين أميةل ويف الشاام ال عوابة البان الازب ل     

عذلون عفاه إيا انواا  آلرام اعوانيل    ي،اعجازيون  م عوبة ابن الزب  وقوكهل وسا 
إعاااس   الازب  قواد ا  و ذا ما اعا  للجاض بترمه يف اديثه مع اعوني واض ة ابان  

وباععقااي أن عض  اعوني لض ا  (4) ثجاز وليإ االنعقاد باا إىل امشقلالسلطة لل
 ان  ثابة مباارس جدية من جانبه ومن معهل ر ا قدر هلا الفجاح لاو وا،اق عليااا ابان     

يف  الزب  وخاصة بفظضكام له أنه احؤ   الوايد للذر،ة وهبه هاور  ضسا  اخلر،اة  
يفدم عل  االغر   فرتس بعد و،اس يزيد بن معاوية و ذا ر ا ما جع  ابن الزب  ذ  ال

أما أن أس  إىل الشام ،لست ،اعًر وأ ض  اخلضوج من  اعوني بقوله  "للثوني مضاسًر
. ،اض،ض اعواني إال إيا   متةل ولتن بايعوا ل   فالال ،إن  مؤمفتم وعااد ،ايتم . 

الذي نظض ،يه البعض إىل موقد ابان الازب  بأناه  اان      ذا  يف الوقت  (5) قدم الشام"
أن اعوني بن من  اعاا عباد ا  بان عماض بان       (1)ويضوي احدائين ل(6)افتة سياسية

                                                

 .774ل ا4ل ق5أنسابل جا ( البريري.1)

 . 618األخبارل ا ( الديفوري.2)

 .779ل ا4ل ق5أنسابل جا ( البريري.3)

 . 611الدولة العضبيةل ا ( خضبوبل .4)

 . 116ل ا1كاريخل جا ( أنظض  الطربي.5)
 . 669ل ا8البدايةل جا ابن  ث . -        

 .566اض ة عبد ا  بن الزب ل ا ( الضويض .6)
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ماؤثضا   اخلطابل إىل ما  ان اعا إليه ابن الزب  إال أناه  اان را،ضاًا األماض مععازاًل لاه      
 .اععزاد األمض

أاداك يف عاد يزيد مل كتن ثورس عل  يزياد نفساهل    و تذا يبدو أن ما ي ض من
بقدر ما    ثورس عل  ما انعات إليه اياس احسلمنيل وما قدر هلا من كطور وكا ات يف 

عل  اساب الطضا  كسابق    من األبضاا ليعبوأ مض ز القيااس يف اجلماعة اإلسرمية
 .(2)اآلخض

 =                                                

 .741ل ا4ل ق5أنسابل جا (البريري.1)

 . 614الفضق اإلسرميةل ا عطوان.( 2)
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 اخلامتة

 ما يل   من خرد ما عضضت يف اراسي يعبني ل 
األثاض الباارز للمشاا       –بوالياة العااد البفاه     – ان للفاج الذي ابعدعه معاوياة   -

 واألاداك الي واجااا يزيد بن معاوية.
اهاا يزيد يف اياكه معفعماًا بض،اا  القواضل ومعجاواًل ااضًا يف      نظضًا للظضوا الي ع -

البعض يوور  لفا  البااية ،قد  ان هلا األثض التب  عل  سلو ه الشذو ل اع  أن
 سلو ًا خارجًا عل  احألوا. 

واعقيقة أن ليزيد متانة خاصة يف الدولة اإلسرمية يف يلا الوقتل ولذا  انت له  -
 البيعة من اون أخوكه.

وإن يزيد بن معاوية مل يتن باخلليفة احسعضعدل وإمنا واجه األااداك بتا  قادرس     -
عدم ظاور  بالضج  احبد ل واخلليفاة اعلايم   وا امل ور ا  ان هلذا األمض األثض يف 

 يف وقعه.
 – ما يضوي الابعض   –إن الفقص وبعض االحنضاا يف س س يزيد  ان قب  خر،عه  -

إال أنه اسعطا  االقعواا أو اع  اإلقر  عما  ان عليه بعد أن كسلم مقاليد اعتم 
 واخلر،ة.

القاااس الاذين وال ام العوادي      لقد  ان يزيد  او اخلليفاة القاائم بااألمضل إال أن     -
 مع معارضيه.ألاداك عاد  قد جتاوزوا بعض اعدوا الي رمساا يزيد 

ىل بدم ل ليإ ادثًا آنيًا بقدر ما يعوا إ ان احفطلق للثورات الي بضزت يف عاد يزيد -
مشتلة اخلر،ةل وخاصة بعد و،اس الافيب )ا(ل واااثاة مقعا  عثماان بان عفاان       

لياا رأى ابن الزب  أاقية له باخلر،ةل ايمب أمض  عثمان علا   )ر ( لذا وبفامًا ع
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بن عل  وبضوز اعسني  وارك ألمض أخيه ااار  أثفام اعوارل و ذلا و،اس اعسن 
 وآلد بيعه.

عل  اد سوام عفدما كعض  للعاريخ  –أولية وثانوية  –ويبدو أن احواار العارخيية  -
 فظض من مفطق بعيد عان احفطاق العاارخي    األموي عامة وكاريخ ،رتس يزيد خاصةل ك

 ل و ذا عائد الجتا  بعض الضواس ومشاربام يف رواياكام.احوضوع 
جام لسان اعاد )و و الشعض( بارقًا حا كامض به بعض الضوايات العارخيية وحتياد   -

،تعبات رساائ  علمياة     عفهل مما قدم صورس معزنة جعلت اعتم أ ثض اقاة واكزانااً  
 .زيد وهعض معاصضيههع  يف هعض ي

عفدما كتون التعابة والضواية العارخيية واقعية ،يعطل  يلا من البااامب أن يعمثا     -
الشذوية العارخيية إال أن التعابات يف  ذ  الفرتس جامت مضطضبة إما  ودر ا أو 
انقطا  سفد ا مما يؤاي لرنعقااد احفااجئ يف بعاض األاياان واركباا  يف أاياان       

 أخضى.
كعض  حا بعد و،اكه مما  ان من ومل أ –أي موكه  –لدراسة بانعاام ،رتس يزيد انعات ا -

هأنه أن يفعح اخلو  يف أاداك أبود ابًر وأ ثض كشعبًا يف اور من أاوار العاد 
 األموي.
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 قائمة املصادر واملراجع

إبضا يم موطف ل أمحد اسن الزياتل اامد عبد القاارل حممد عل  الفجار  احعجم  -
جال أهضا عل  ببعه عبد  السرم  ارونل احتعباة العلمياةل بااضانل    2وسيطل ال

 جممع اللاة العضبية )ب. ت(. 
م(  أساد  2232 اا   036ابن األث ل أبو اعسن عز الدين بن األث  اجلزري )ت -

جال حتقيق حممد إباضا يم البفاال حمماد أمحاد عاهاورل      7الاابة يف معض،ة الوثابةل 
 م(. 2776،ايدل اار الشع  ) حمموا عبد الو اب

جال حتقيق أبا  الفادام عباد الاضمحن القاضا ل      26ابن األث   التام  يف العاريخل  -
 م(.2797ب وتل اار التع  العلمية )

 (م.27-جال اار صاارل ب وت )3ابن األث   اللباب يف كاذي  األنسابل  -
اسية و،يه أخبار العباا   م(  أخبار الدولة العب7 ا  3مؤلد جماود )ت يف القضن  -

وولد ل حتقيق عباد العزياز الادوريل عباد اجلباار احطلايبل اار الطليعاة للطباعاة         
 م(.2772والفشضل اار صاارل ب وت )

م(  عياون األخباار   2609 اا   972إاريإ القضه   عماا الادين القضها  )ت   -
زياعل  و،فون اآلثارل حتقيق موطف  غالا ل اار األنادلإ للطباعاة والفشاض والعو    

 م(. 2773ب وت )
م(  905 اا   256األزرق ل أبو الوليد حممد بن عبد ا  بان أمحاد األزرقا  )ت    -

ل حتقيق رهدي الواحل ملثاإل اار  2جا يف 2أخبار متة وما جام ،ياا من أثارل 
 م(.2777) 3الثقا،ةل ب وتل ط
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م(  مقاااالت 762 ااا  336األهااعضيل أبااو اعساان علاا  باان إمساعياا  )ت   -
ل حتقيق حممد حم  الدين عباد اعميادل   2جا يف 2يني واخعرا احولينيل اإلسرم

 م(.2707) 2متعبة الفاضة احوضيةل القا ضسل ط
جاال  23م(  األغاان ل  700 ا  350األصفاان ل أبو الفضج عل  بن اعسني )ت -

 م(.2703اار إايام الرتاك العضب ل القا ضس )
نشاض اار احعض،اة للطباعاة    قضل ق أمحاد صا  هضح وحتقياألصفاان   مقاك  الطالبنيل  -

 م(. 27 -والفشضل ب وت )؟ 
جاا يف  9م(  الفعوحل 720 ا  326ابن أعثمل أبو حممد أمحد بن أعثم التويف )ت -

 م(.2790) 2مل اار التع  العلميةل ب وتل ط6
البذاااريل ابااو عبااد ا  حممااد باان غسااماعي  باان إبااضا يم البذاااري اجلعفاا      -

ل القاا ضسل مطاابع الشاع     3جاا يف  7  صثيح البذاريل م(977 ا  250)ت
 م(.2795)

م(  احعض،اة  976 اا   277البسويل ابو يوسد يعقوب بن سافيان البساوي )ت   -
جال حتقيق أ ضم ضايام  3والعاريخل رواية عبد ا  بن جعفض بن ارسعويه الفثويل 

 م(. 2792) 2العمضيل مؤسسة الضسالةل ب وتل ط
 اا   057البواضي )ت  علا  بان أبا  الفاضج بان اعسان       البوضيل صدر الدين -

 م(. 2706جال عامل التع ل ب وت )2البوضيةل  م(  اعماسة2206
م(  كاريخ باداا أو 2676 ا  603بو بتض أمحد بن عل  )تاخلطي  الباداايل أ -

 جال نشض اار التعاب العضب ل ب وت )ب. ت(. 26مديفة السرمل 
م(  خزاناة األاب  2092 ا  2673عمض البادااي )تالباداايل عبد القاار بن  -

جال حتقيق عبد السرم حممد  ارونل اهليراة احواضية   23ول  لباب لسان العضبل 
 م(.2777) 2العامة للتعابل ط
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م(  األخبار احو،قياتل حتقيق ساام   907 ا  250ابن بتارل الزب  بن بتار )ت -
 م(.2772مت  العان ل مطبعة العان ل باداا )

م(  معجام ماا   2676 اا  697بو عبيد عباد ا  بان عباد العزياز )ت    البتضيل أ -
ل حتقياق مواطف  الساقال عاامل     2جاا يف  6اسععجم من امسام البرا واحواضاعل  

 م(.2793) 3التع ل ب وتل ط
هاضاال  م(  أنسااب األ 972 اا   277ن جاابض )ت البريريل أمحد بان حييا  با    -

 .5ل 6ل 3ل 2ل 2األجزام احوجواس 
 م(. 2757ل حتقيق حممد محيد ا ل القا ضس )2جا
 م(.2776ل حتقيق حممد باقض احملموايل ب وتل مؤسسة األعلم  )2جا
 م(. 2779ل حتقيق عبد العزيز الدوريل ب وت )3جا
 م(.2777ل حتقيق حممد باقض احملموايل ب وت )3جا
 م(.2777ل حتقيق إاسان عبا ل ب وتل ،يسباانل ،ضانإ سعايز )6ل ق2جا
 م(.2739ل نشض  ما إ هلويسفجضل القد  )2ل ق6جا
 م(.2739ل نشض ما إ هلويسفجضل القد  )2ل ق6جا
 م(. 2730سلمون اون جوكاينل القد ل نشض متعبة احثف ل باداا )ل نشض  5جا
ل حتقياق صارح الادين احفجادل ملعازم الطباع       2جا يف 3البريري  ،عوح البلدانل  -

 م(. 2706ة والفشضل ب وت )والفشض اار ب وت للطباع
إلعرم م(  ا2255 ا  063البياس ل يوسد بن حممد بن إبضا يم األنواري )ت -

جاال حتقياق هافيق جاساض أمحاد حمماوال       2سارمل  باعضوب الواقعة يف صادر اإل 
 م(. 2797اجلامعة اإلسرميةل احديفة احفورس )

ل اار صااار  واحسااوئ م(  احملاسان  732 ا  326)تالبياق ل إبضا يم بن حممد  -
 م(. 2706للطباعة والفشضل اار ب وت للطباعة والفشضل ب وت )
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م(  كااريخ اخللفاام )خمطاوط( نشاض بطاض       22 ا 5مؤلد جماود )ت يف القضن  -
غضياااز يفااويجل اار الفشااض إاارس العثضيااض الضئيسااية لاا،ااب الشااضقيةل موسااتو   

 م(.2707)
اسان يوساد بان كااضي باضاي األكاابت        ابن كاضي بضايل مجااد الادين أبا  احمل    -

جال نسذة 20(م  الفجوم الزا ضس يف ملو  موض والقا ضسل 2620 ا  976)ت
احؤسساة احواضية   موورس عن ببعة اار التع ل وزارس الثقا،ة واإلرهاا القاوم ل  

 م(. 2703العامة للعأليد والرتمجة والطباعة والفشضل القا ضس )
م(  الفاضج بعاد   773 اا   396ل  العفاوخ  )ت العفوخ ل أبو عل  اعسن بن ع -

 م(.2779جال حتقيق عبوا الشاجل ل اار صاارل ب وت )5الشدسل 
م(  2667 اا   666وايادي )ت حناو   بو ايان عل  بان عباا  الع  العوايديل أ -

ل صثثه وضبطه وهاضح غضيباه أمحاد أمانيل أمحاد      2جا يف 3معا  واحؤانسةل اإل
 ل ب وت )بل ت(.الزبنل مفشورات اار متعبة اعياس

جاال حتقياق إباضا يم التيرنا ل متعباة أبلاإ       6العوايدي  البواائض والاذخائضل    -
 م(.2706ومطبعة اإلنشامل امشق )

م(  اخلر،اة  2327 اا   729ابن كيميةل أبو العبا  كق  الدين أمحد بن كيمية )ت -
ا ألرانل  واحلال حتقيق محاا سرمةل مضاجعة حممد عويضةل متعبة احفارل الزرقاامل 

 م(.2799) 2ط
ابن كيمية  سؤاد يف يزيد بان معاوياةل اققاه صارح الادين احفجادل اار التعااب         -

 م(. 2770) 2اجلديدل ب وتل ط
م(  2637   اا 627الثعاليبل أبو مفوور عبد احلا بن حمماد بان إمساعيا  )ت    -

التعا    بضا يم األبياريل اسن  ام  الو يفل اار إاياملطائد احعارال حتقيق إ
 م(.2706العضبيةل عيس  الباب  اعليب وهض ا ل القا ضس )
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جاا يف  6م(  البيان والعباينيل  909 ا  255اجلااظل أبو عثمان عمضو بن حبض )ت-
 )ب. ت(. 6ل حتقيق وهضح عبد السرم حممد  ارون اار الفتضل ب وت ل ط2

طويل الشاض ة  اجلااظ  العاج يف أخرق احلو  )مفسوب للجااظ( حتقيق ،وزي ع -
 م(. 2776اللبفانية للتعاب للطباعة والفشض والعوزيعل ب وت )

جاال حتقياق وهاضح عباد السارم حمماد  اارونل اار اجليا ل         9اجلااظ  اعيوانل -
 م(. 2799ب وتل اار الفتض للطباعة والفشض والعوزيع )

ة جال حتقيق وهضح عبد السارم حمماد  اارونل متعبا    2اجلااظ  رسائ  اجلااظل  -
 م(. 2706اخلاجن ل القا ضس )

اجلااظ  العثمانيةل حتقيق وهضح عبد السارم حمماد  اارونل مطاابع اار التعااب       -
 م(.2755العضب ل موض )

م(  حتضياض  2332 اا   733ابن مجاعةل حممد بن إبضا يم بدر الدين بن مجاعة )ت -
اار الثقا،اة  األاتام يف كدب  أ   اإلسرمل حتقيق ،ؤاا عباد احافعم أمحادل ببعاة     

 (.2799) 3للطباعة والفشض والعوزيعل ط
م(  الااوزرام 737 ااا 332بااو عبااد ا  حممااد باان عباادو  )ت ل أاجلاشااياري -

والتعابل حتقيق موطف  السقال إباضا يم األبيااريل عباد اعفاظ هاليبل مطبعاة       
 م(. 2739) 2موطف  الباب  اعليب وأوالا ل القا ضسل ط

م(  صافوس الوافوسل   2622 اا   577باو الفاضج )ت  ابن اجلوزيل مجاد الادين أ  -
جال اققه وعلق عليه حمموا ،اخوريل خضج أااايثه حممد روا  قلعج ل نشض 6

 م(. 2777) 2اار احعض،ة للطباعة والفشضل ب وتل ط
م(  غيااك األمام يف العيااك    2695 ا  679اجلويينل عبد احلا بن عبد ا  )ت -

بد احفعم أمحدل اار الدعوس للطباعاة والفشاض   الظلمل حتقيق موطف  الم ل ،ؤاا ع
 م(. 2777والعوزيعل اإلستفدرية )
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م(  هاعض  957 اا   265باو جعفاض حمماد الساتضي اهلاامش  )ت     ابن ابيا ل أ  -
 م(.2776؟ جال حتقيق ،ذض الدين قباوسل اار األصعم ل ال  )لاألخط 

اار احعاارا  ابن ابي   احملربل كواثيح أيلاز  لايذ  هايرتل اياد أبااال مطبعاة         -
 م(. 2762العثمانية )

ابن ابي   احفمق يف أخبار قضي ل صثثه وعلق عليه خورهيد أمحد ،اروقل عامل  -
 م(.2795) 2التع ل ب وتل ط

 اا   952ابن اجض العسقرن ل هاااب الادين أباو الفضا  أمحاد بان علا  )ت        -
 م(.2726متعبة احثف ل باداال ) لجا6م(  اإلصابة يف متييز الوثابةل 2669

جال حتقيق عبد الو ااب عباد اللطيادل    2اجض العسقرن   كقضي  العاذي ل ابن  -
 م(.2775) 2اار احعض،ة للطباعة والفشربل ب وتل ط

 م(.2767جال اار صاارل ب وت )22ابن اجض العسقرن   كاذي  العاذي ل  -
م(  هضح 2257 ا  055ابن أب  اعديدل عبد اعميد بن أب  اعديد احدائين )ت -

 م(.2703جال حتقيق اسن متيمل متعبة اعياسل ب وت )5ناج البرغةل 
ابااان اااازمل أباااو حمماااد علااا  بااان أمحاااد احعاااضوا باااابن اااازم الظاااا ضي  -

التعا  العلمياةل    اار ل2جا يف 2م(  مجاضس أنساب العضبل 2603 ا 650)ت
 م(. 2793) 2ب وتل ط

جال حتقيق حممد إبضا يم نوضل عباد  5واأل وام والفث ل  ابن ازم  الفو  يف احل  -
 م(.2795الضمحن عم سل اار اجلي ل ب وت )

 ااا  653اعوااضيل أبااو إسااثاق إبااضا يم باان علاا  اعوااضي الق واناا  )ت   -
جاال حتقياق علا  حمماد البجااويل اار      2م(  ز ض اآلااب واض األلبابل 2606

 م(.2753) 2إايام التع  العضبيةل عيس  الباب  اعليب وهض ا ل ب وتل ط
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م(  األاتاام  2605 اا   659حمماد بان اعساني الفاضام )ت     اعفبل ل أيو يعل  -
السلطانيةل صثثه وعلق عليه حممد اامد الفق ل هض ة متعبة ومطبعاة مواطف    

 م(. 2700) 2الباب  اعليب وأوالا ل موضل ط
م(  كااريخ  2777 اا   307ابن اوق ل أبو القاسم حممد بن اوق  الفواييب )ت  -

يام العضب والعجم والرببض ومن العرب وايوان احبعدأ واخلرب يف أخلدونل  عاب  ابن
جااال اار التعاااب اللبفااان ل باا وت 26عاصااض م ماان يوي الساالطان األ ااربل 

 م(. 2792)
 ابن خلدون  احقدمةل اار إايام الرتاك العضب ل ب وت )ب. ت(.  -
ان بان أبا  بتاض بان خلتا     ن أمحاد بان حمماد    انل أبو العبا  مشإ الديتابن خل -

جال حتقيق إاساان  9الزمانل  أبفام م(  و،يان األعيان وأنبام2292 ا  092)ت
 م(.2772عبا ل اار صاارل ب وت )

م(  كااريخ خليفاة بان    956 اا   266ابن خياطل خليفة بن خياط العوفضي )ت -
خياطل رواية بق  بن خملدل حتقيق ساي  ز اارل امشاقل وزارس الثقا،اة والسايااة     

 م(.2707واإلرهاا القوم ل )
م(  اجلاو ض الاثمني يف   2667 ا  967ابن اقماقل إبضا يم بن حممد العرئ  )ت -

جال حتقيق حمماد  مااد الادين عاز الادين علا ل عاامل        2س  احلو  والسربنيل 
 م(.2795التع ل ب وت )

م(  2559 اا   700الديار بتضيل اسني بن حممد بن اعسني الديار بتاضي )ت  -
جال مؤسساة هاعبان للفشاض والعوزياعل     2ريخ اخلميإ يف أاواد أنفإ نفيإل كا

 م(.2776ب وت )
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م(  975 اا   292الديفوريل أبو افيفة أمحد بان ااوا بان ونفاد الاديفوري )ت     -
أخبار الطوادل حتقيق عبد احفعم عامضل مضاجعة مجاد الادين الشايادل القاا ضسل اار    

 م(. 2706إايام التع  العضبية )
 اا   769لذ يبل مشإ الدين أبو عبد ا  حممد بن أمحد الفاارق  الدمشاق  )ت  ا -

جاال حتقياق عماض عباد     5م(  كاريخ اإلسرم وو،يات احشا   واألعارمل  2367
 م(.2797) 2السرم كدمضيل نشض اار التعاب العضب ل ب وتل ط

بااا الاد نل   جال مطبعة اائضس احعاارا العثمانياةل اياد أ   6الذ يب  كذ ضس اعفاظل  -
 م(.2709) 6اهلفدل ط

 م(.2729) 2جال اار احعارا الفظاميةل ايدر أباال ط2الذ يب  اود اإلسرمل  -
جال حتقياق هاعي  األرناؤوطل مؤسساة الضساالةل      23الذ يب  س  أعرم الفبرمل  -

 م(. 2792) 2ب وتل ط
ةل ويلياه  م(  األعرق الففساي 762 ا  276ابن رسعهل أبو عل  أمحد بن عمض )ت -

 عاب البلدان كأليد أمحد بن واضح اليعقوب ل ببع يف مديفة ليدنل مطباع بضيا ل   
 م(. 2707)

أبو زرعةل عبد  الضمحن بان عماضو بان عباد ا  بان صافوان الفواضي الدمشاق           -
جال حتقيق هتض ا  بن نعمة 2م(  كاريخ أبو زرعة الدمشق ل 972 ا  292)ت

 .ا  القوجان ل )ب. م(ل )بل ت(
م(  احعمضون والوصاايال  906 ا  256السجسعان ل أبو اامت سا  بن حممد )ت -

حتقيق عبد احفعم عامضل اار إايام التع  العضبيةل عيس  البااب  اعلايب وهاض ا ل    
 م(. 2702القا ضس )
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م(  الطبقات 766 ا  263ب  عبد ا  بن مفيع )تابن سعدل حممد بن سعد بن أ -
 -2723يثه ااوارا ساذول ليادنل مطبعاة بضيا ل )    جاال عاين بعواث   7التربىل 
 (م.2729

ابن سعد  الطبقات التربىل القسم احعمم لعابع  أ   احديفة من ربع الطبقة الثانياة   -
إىل مفعود السااسةل حتقيق زياا حممد مفواورل متعباة العلاوم واعتامل احديفاة      

 م(. 2797) 2احفورسل ط
م(  ببقااات ،ثااود 965 ااا  232تاباان ساارمل حممااد باان ساارم اجلمثاا  ) -

جااال قااضأ  وهااضاه حممااوا حممااد هااا ضل مطبعااة احاادن ل القااا ضس   2الشااعضامل 
 م(. 2776)

م(  2565 ا  722السماوايل نور الدين عل  بن أمحد احوضي السماواي )ت -
ل حتقياق حمماد حما  الادين عباد اعميادل مواض اجلديادس         2جا يف 6و،ام الو،امل 

 م(.2755)
م(  سابائا  2936 اا   2260باو الفاوز حمماد أماني الباادااي )ت     السويديل أ -

 الذ   يف معض،ة قبائ  العضبل اار إايام العلوملب يضوت )ب. ت(.
م(  كااريخ  2565 اا   722ب  بتاض )ت يوب ل جرد الدين عبد الضمحن بن أالس -

 م(.2752اخللفامل حتقيق حممد حم  الدين عبد اعميدل مطبعة السعااسل موض )
م(  كااريخ  975 اا   202بهل أبو زيد عمض بن هبة الافم ي البواضي )ت  ابن ه -

جااال حتقيااق ،ااايم حممااد هاالعوتل اار 6أخبااار احديفااة احفااورسل  لاحديفااة احفااورس
 م(.2773) 2األصفاان  للطباعةل جدسل ط

 اا   096باضا يم اعلايب )ت  ين أبو عبد ا  حممد بن عل  بان إ ابن هداال عز الد -
اخلط س يف ي ض أمضام الشام واجلزيضسل حتقيق ساام  الاد انل    م(  األعرق2295
 (م.2702امشق )
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ابن هاض أهوبل رهيد الدين أبو عبد ا  حممد بن عل  بان هاضأهاوب بان أبا       -
م(  مفاق  آد أب  2272 ا  599نوض بن أب  ابي  السضوري احازندران  )ت

 م(.2750ل الفجدل )جال ببع حممد  اظم التعيبل احطبعة اعيدرية3بال ل 
الشاضسااعان ل أبااو الفااعح حممااد باان عبااد ا لتااضيم باان أباا  أمحااد الشاضسااعان     -

جال حتقياق حمماد سايد التيرنا ل اار     2م(  احل  والفث ل 2253 ا  569)ت
 م(. 2775) 2احعض،ة للطباعة والفشض والعوزيعل ب وتل ط

ال ج22وفدل   احم(720 ا  222ضزاق بن  مام )تالوفعان ل أبو بتض عبد ال -
 م(. 2772) 2سرم ل ب وتل طحتقيق ابي  األعظم ل احتع  اإل

م(  عيار الشاعضل  723 ا  322ابن بباببال حممد بن أمحد بن بباببا العلوي )ت -
حتقيق وكعليق به اعاجضيل حممد زغلود سرمل احتعبة العجارية التربىل القاا ضس  

 م(.2750)
م(  كااريخ الطاربي كااريخ    722 اا   326جضيض )تالطربيل أبو جعفض حممد بن  -

جال حتقيق حممد أبو الفضا  إباضا يمل القاا ضسل اار احعاارا     26الضس  واحلو ل 
 م(.2777)

 اا   767ابن الطقطقال حممد بان علا  بان ببابباا احعاضوا باابن الطقطقاا )ت        -
 م(  الفذضي يف اآلااب السلطانية والدود اإلسرميةل اار صااارل با وت  2367

 م(.2700)
ضيد مان  م(  قياد الشا  2565 اا   753الدمشاق  )ت ابن بولونل حممد بن عل   -

 2أخبار يزيدل حتقيق حممد زيفامل حممد عازبل اار الواثوس للفشاضل القاا ضسل ط    
 م(. 2790)
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ابن عبد الربل أبو عمض يوسد بن عبد ا  بان حمماد بان عباد الارب الفماضي القاضبيب         -
قل حتقيق علا  حمماد   6صثابل يف معض،ة األ م(  االسعيعاب2676 ا  603)ت

 البجاويل اار ناضة موض للطبع والفشضل القا ضس )ب. ت(.
جال حتقياق  2ابن عبد الرب  باجة اجملالإ وأنإ اجملالإ وهثذ الذا ن واهلاجإل  -

حممد مضس  اخلول ل مضاجعة عبد القاار القطل الدار احواضية للعاأليد والرتمجاةل    
 م(.2702القا ضس )

م(  972 اا   257ابن عبد اعتمل عبد الضمحن بن عبد ا  بان عباد اعتام )ت    -
،عوح إ،ضيقية واألندلإل حتقيق عبد ا  أنيإ الطبا ل متعبة احدرسة واار التعاب 

 م(.2706اللبفان  للطباعة والفشضل ب وت )
م(  العقاد  737 اا   329ابن عبد ربهل أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسا  )ت  -

ل حتقيق حممد سعيد العضيانل اار الفتضل متعبة الضيا  اعديثةل 6جا يف 9لفضيدل ا
 (م.2766)

م(  كاريخ خمعواض الادودل   2296 ا  095ابن العربيل غضياوريو  احلط  )ت -
 اار احس سل ب وت )ب. ت(.

م(  البياان  2207 اا   275ابن عذارىل أبو عبد ا  حممد بن حممد احضا ش  )ت -
جال حتقيق ومضاجعة ج. .  والنل وليفا   6يف أخبار األندلإ واحاضبل  احاضب

 م(.2793) 3بضو،فسادل اار الثقا،ةل ب وتل ط
م(  احملانل حتقياق   762 اا   333أبو العضبل حممد بن أمحد بن متيم العميما  )ت  -

 م(.2793) 2طحيي  و ي  اجلبوريل اار الاضب اإلسرم ل ب وتل 
م(  العواصم من 2269 ا  563حممد بن عل  بن حممد )ت ابن العضب ل أبو بتض -

القواصم يف حتقيق مواقد الوثابة بعد و،اس الافيب )ا( اققاه وعلاق اواهايه     
 م(. 2793حم  الدين اخلطي ل احتعبة العلميةل ب وت )
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اباان عسااا ضل أبااو القاساام علاا  باان اعساان باان  بااة ا  باان عبااد ا  الشااا،ع   -
جاال خمطاوط حمقاق أود ثرثاة     27يخ مديفة امشقل م(  كار2275 ا  572)ت

أجزامل األود والثان  بيد هاتضي ،يوا ل ساتيفة الشاااب ل مطاا  الطضابيشا ل       
 واجلزم الثالمب بيد إاسان عبا ل اار البش  للفشض والعوزيعل ب وت )ب. ت(.

م(  هاذرات  2077 اا   2697ابن العماا اعفبل ل أبو الفارح عباد اعا  )ت    -
ل حتقيق جلفة إاياام الارتاك العضبا  يف اار    6جا يف 9خبار من ي  ل الذ   يف أ

 م(.27-اآل،اق اجلديدسل مفشورات اار اآل،اقل ب وت )  
جاا يف  2م(  األماال ل  700 اا   350بن القاسم البادااي )تالقال ل إمساعي   -

 م(. 2720) 2ل مطبعة التع  احوضيةل القا ضسل ط2
م(  997 اا   270 بن مسلم بن قعيباة الاديفوري )ت  بو حممد عبد ا ابن قعيبةل أ -

األمامة والسياسة احعضوا بعاريخ اخللفام )مفسوب البان قعيباة حتقياق باه حمماد      
نشض مؤسسة اعليب وهض ا  للفشض والعوزيعل واار احعض،ة للطباعة والفشاضل  الزيينل 

 ب وت )ب. ت(. 
د حمماد هاا ضل اار احعاارال    جال حتقيق وهضح أمحا 2ابن قعيبة  الشعض والشعضامل  -

 م(. 2759القا ضس )
ل اهليراة احواضية العاماة للتعاابل القاا ضس      2جاا يف  6ابن قعيبة  عياون األخباارل    -

 م(. 2773)
 م(. 2707) 2ابن قعيبة  احعارال حتقيق ثضوت عتاهةل اار احعارال موضل ط -
(  اخلااضاج م765 اا   337قداماةل أباو الفااضج قداماة بان جعفااض الباادااي )ت      -

 (. 2777وصفاعة التعابةل حتقيق حممد اسني الزبيديل باداا )
 القضآن التضيم. -
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م(  2026 اا   2627القضمان ل أبو العبا  أمحد بن يوسد بن أمحاد الدمشاق  )ت   -
 أخبار الدود وآثار األود يف العاريخل عامل التع ل ب وت )ب. ت(. 

م(  أثاار الابرا   2293 ا  092يين )تالقزويينل ز ضيا بن حممد بن حمموا القزو -
 وأخبار العباال اار صاارل ب وت )ب. ت(. 

م(  كااذي  الضياساة   2232 اا   036القلع ل أبو عباد ا  حمماد بان علا  )ت     -
بضا يم يوسدل موطف  عجاول متعباة احفاارل الزرقاامل     إوكضكي  السياسةل حتقيق 

 م(. 2795) 2رانل طاأل
م(  صبح األعشا  يف صافاعة   2629  ا 922  )تالقلقشفديل أمحد بن عبد ا -

جال احطبعة األم يةل وزارس الثقا،ة واإلرهاا القوم ل احؤسسة احوضية 26نشال اإل
للعأليد والرتمجاة والطباعاة والفشاضل مطاابع  وسعاكساوما  وهاض ا ل القاا ضس        

 م(. 2703)
السعار أمحد ،ضاجل عاامل   جال حتقيق عبد3القلقشفدي  مآثض األنا،ة يف معامل اخلر،ةل  -

 التع ل ب وت )ب. ت(. 
م(  خرصاة  2327 اا   727ابن قفيفول عبد الضمحن سفبط بن قفيفو األربلا  )ت  -

الذ   احسبو  خمعوض من س س احلو ل وقد عل  ببعة وكوثيثه مت  السايد  
 (م.27 -جاسمل متعبة احثف ل باداا )؟ 

 ااا  077مااد البااادااي )ت حنااو اباان التااازرون ل ظااا  الاادين علاا  باان حم  -
م(  خمعوض العاريخ من أود الزماان إىل مفعاا  اولاة باين العباا ل اققاه       2277

وعلق عليه موطف  جواال وضع ،اارسه وأهاضا علا  ببعاه ساامل األلوسا ل      
 م(. 2776احؤسسة العامة للوثا،ة والطباعةل مطبعة اعتومةل باداا )
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اعي  بان عماض بان  اث  القضها  الدمشاق        ابن  ث ل عماا الدين أبو الفدام إمس -
جاال مطبعاة اد ساعااسل    26(  البداية والفااية يف العااريخل  2372 ا  776)ت

 م(. 2732القا ضس )
م(  والس 727 اا   365التفديل أبو عمض حممد بن يوسد التفدي احواضي )ت  -

موض وقضاكاال كاذي  وكوثيح ر،ن  ستل مطبعة اآلباام اليساوعينيل با وت    
 م(. 2769)

م(  كاريخ اخللفاامل رواياة   990 ا 273ابن ماجةل أبو عبد ا  حممد بن يزيد )ت -
 م(. 2777) 2أبو بتض السدوس ل حتقيق حممد مطيع اعا،ظل مؤسسة الضسالةل ط

احاورايل أباو اعسان علا  بان حمماد بان ابيا  البواضي الباادااي احااوراي            -
يااات الديفيااةل اار التعاا  م(  األاتااام الساالطانية والوال2659 ااا  656)ت

 (م.2795) 2العلميةل ب وتل ط
جاال عارضاه   6م(  التاما ل  979 ا  295احربال أبو العبا  حممد بن يزيد )ت -

صوله وعلق عليه حممد أبو الفضا  إباضا يمل اار ناضاة مواض للطباع والفشاضل       بأ
 القا ضس )ب. ت(. 

م(  757 اا   360ي )تاحسعوايل أبو اعسن عل  بن اعسني بن عل  احسعوا -
ل اار متعبااة اهلااردل باا وت  حتقيااق جلفااة إايااام الاارتاك العفبيااه واإلهااضاال 

 م(. 2792)
ساعد ااغاضل اار   جال حتقيق يوساد أ 6ومعاان اجلو ضل احسعواي  مضوج الذ    -

 م(.2705) 2األندلإل ب وتل ط
م(  767 اا   97مستني الدارم ل ربيعة بن عامض احعضوا  ستني الادارم  )ت  -

ايوان مستني الدارم ل مجعه واققه عباد ا  اجلباوريل خليا  إباضا يم العطياةل      
 م(. 2776) 2مطبعة اار البوضيل باداال ط
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م(  976 اا  202مسلمل أبو اعسني مسلم بن اعجاج القش ي الفساابوري )ت  -
ل اار إاياام الارتاك العضبا ل با وت     7جاا يف  29صثيح مسلم بشضح الفوويل 

 م(.2772)
ل 3جاا يف  0م(  البادم والعااريخل   705 اا   355احقدس ل مطاض بان باا ض )ت   -

 (م.27 -متعبة احثف ل باداا ).؟ 
م(  نفاح الطيا    2662 اا   2662احقضيل أمحد بن حممد احقضي العلمسان  )ت -

جاال با وتل اار صااار    9من غون األندلإ الضبي ل حتقيق إاساان عباا ل   
 م(.2799)

 اا   965ن أبو حممد أمحد بن عل  بن عبد القااار بان حمماد )   احقضيزيل كق  الدي -
م(  الفزا  والعذاصم ،يما بني بين أمية وبين  اهمل حتقيق اساني ماؤنإل   2662

 م(.2796نشض اار احعارال القا ضس )
 اا   722ابن مفظورل حممد بن متضم بن عل  األنواري اإل،ضيق  ثم احوضي )ت -

ل حتقيق يوساد خيااطل ناديم مضعشال ل اار     م3م(  لسان العضب احمليطل 2322
 لسان العضبل ب وت )ب. ت(. 

م(  مسائ  األمامة ومقعطفات 765 ا  273الفاهئ األ ربل عبد ا  بن حممد )ت -
من التعاب األوسط يف احقاالتل حتقياق يوساد ،اان إ ل احطبعاة التاثوليتياةل      

 م(. 2772ب وت )
م(  الفاضساتل اار احعض،ااة  952ا   ا 239ابان الفاديمل حمماد باان إساثاق )ت     -

 م(. 2779للطباعة والفشضل ب وت )
م(  ،ضق الشيعةل كوثيح 722 ا  326اعسن بن موس  )تبو حممد يل أالفوخب -

 م(. 2732 ا ريرتل اسعانبودل مطبعة الدولة )
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م(  2332 اا   733الفويضيل هااب الدين أمحد بن عبد الو ااب الفاويضي )ت   -
جال حتقيق حممد ر،عت ،عح ا ل مضاجعة إبضا يم 22فون األابل نااية األرب يف ،

 م(.2775موطف ل احتعبة العضبيةل القا ضس )
م(  األوائا ل نشاض   2666 اا   375أبو  رد العستضيل اعسن بن عبد ا  )ت -

 م(. 2700أسعد بضابزون  اعسيينل حتقيق حممد السيد الو ي ل احديفة احفورس )
بااو افااص باان الااوراي عمااض باان مظفااض باان عمااض ياان الاادين أاباان الااورايل ز -

م(  كاريخ ابن الورايل كعماة احذعواض مان أخباار البشاضل      2369 ا  767)ت
 م(.2909جال القا ضسل مجعية احعارال )2

ياقوتل هااب الدين أبو عبد ا   ياقوت بن عبد ا  اعماوي الضوما  الباادااي     -
عاارا  ل مضاجعاة وزارس اح 26جا يف 26م(  معجم األابامل 2229 ا  020)ت

 م(. 27 -العضب ل ب وت )؟  العموميةل اار إايام الرتاك
 م(. 2777العضب ل ب وت ) جال اار إايام الرتاك5م البلدانل ياقوتل معج -
ب  يعقوب بن جعفض بن و   بن واضح احعاضوا بااليعقوب    اليعقوب ل أمحد بن أ -

 م(.2706جال اار صاارل ب وت )2م(  كاريخ اليعقوب ل 977 ا  296)ت
اليعقوب   مشا لة الفا  لزمانامل حتقيق وليم ملورال ب وتل اار التعاب اجلدياد   -

 م(.2702)
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 قائمة املراجع

  اخلر،اةل كضمجاة مجيا  معلا ل اار     (Thomas Walder Arnold)أرنولادل ثوماا     -
 (.م2760اليقظة العضبية للعأليد والرتمجة والفشضل امشق )

 iضجمجال ك5  كاريخ الشعوب اإلسرميةل (Carl Brockelmann)بضو لمادل   ارد  -
 2 ،ار ل ماف  البعلبتا ل اار العلام للمريانيل با وت ط     نيعن األحانية نبيه أم

 م(.2796)
  العضب واإلسرم واخلر،اة العضبياة كضمجاة أنايإ     A. Y. Pelyayiefبلياييدل يل أ  -

 م(.2773ل )2ايدل الدار احعثدس للفشضل ب وتل ط،ضحيةلم مضاجعة حمموا ز
بيضونل إبضا يم  مرمح العيارات السياسية يف القضن األود اهلجاضيل اار الفاضاة    -

 م(.2777العضبية للطباعة والفشضل ب وت )
اجلبوريل جاسم حممد عيس   قبيلة  ل  واور ا يف العااريخ العضبا  اعا  نااياة      -

رسالة ماجسع ( بإهضاا  اهام حييا  احارحل اجلامعاة     العاد األموي يف الشام )
 م(.2797احسعفوضية )

اجلميل ل رهيد عبد ا   كاريخ الدولة العضبياة اإلسارميةل عواض الفباوس وخر،اة       -
الضاهدين واألمويني مع مقدمة عن كاريخ العضب واضاركام قب  اإلسرمل متعبة 

 م(.2793) 2احعارال الضباطل ط
  كاريخ العضبل نشض اار غفدور للطباعة والفشاض والعوزياعل با وتل    اع ل ،يلي  -

 م(.2776) 5ط
 م(.2792) 23ل طسجال اار احعارال القا ض2اسنيل به  اديمب األربعامل  -
 م(.2753اسنيل به  عل  وبفو ل ملعزم الطبع والفشض اار احعارال القا ضسل ) -



- 614 - 

ألماويل اار ناضاة مواض للطباع     اعويفل أمحاد حمماد  أاب السياساة يف العواض ا     -
 م(.2776) 6والفشضل القا ضسل ط

اخلضبوبل ل عل  اسين  الدولاة العضبياة اإلسارميةل اار إاياام التعا  العضبياةل        -
 م(.2706عيس  الباب  اعليب وهض ا ل القا ضس )

األمام اإلسارميةل الدولاة     كااريخ  اخلضضيل حممد بن عبيد الباجوري  حماضاضات  -
ل موضل احتعبة العجارية التربىل مؤسسة اار العثضيض للطبع والفشاض  جا2األمويةل 

 )بل ت(.
خفاج ل جندت  الشام يف صدر اإلسرم من الفعح اع  سقوط خر،اة باين أمياةل     -

 م(.2797ل )2اراسة لألوضا  االجعماعية واإلااريةل امشقل ط
طبعاة التاثوليتياةل   الدوريل عبد العزيز  حبمب يف نشأس علم العاريخ عفد العضبل اح -

 م(.2706ب وت )
الدوريل عبد العزيز  مقدمة يف كاريخ صدر اإلسرمل احطبعة التاثوليتيةل با وت   -

 م(.2702)
 ي  )ب. ت(. الفظم اإلسرميةل باداال مطبعة جن عبد العزيز  الدوريل -
الافظم اإلسارميةل    (Morees Godefro Daimomeen)اميومينيل موريإ جوا،ضوا  -

قلااه عاان الفضنسااية صاااحل الشااما  و،يواا  السااامضل مطبعااة الز ااضامل باااداال ن
 م(.2752)

الضويض ل حمموا حممد ،احل  اض ة عبد ا  بن الزب ل رساالة ماجساع  بإهاضاا     -
 م(.2776صاحل اراا ةل اجلامعة األرانية )

ضب   اإلعرمل قامو  كضاجم ألهاض الضجاد والفسام مان العا  الزر ل ل خ  الدين -
 م(.2796) 5جال العلم للمرينيل ب وتل ط9واحسععضبني واحسعشضقنيل 



- 611 - 

ز   غفايمل عبد اللطيد  نظضية األماويني السياساية يف اخلر،اة واعتام )رساالة       -
 م(.2799ماجسع ( بإهضاا عو  خليفاتل اجلامعة األرانية )

ور اإلسارم اعا    ل كاريخ العاضب مان ظاا   ةكاريخ الدولة العضبي ساملل عبد العزيز  -
 م(.2773سقوط الدولة األمويةل مؤسسة الثقا،ة اجلامعيةل اإلستفدرية )

 م(.2772عابدينل حمموا أبو اليسض  أغاليط احؤرخنيل امشقل ) -
 م(.2775) 2عاق ل نبيه  خر،ة بين أميةل اار الفتضل امشقل ط -
 -2775سل امشاق ) عاق ل نبيه  اراسات يف كاريخ العوض األمويل احطبعة اجلديد -

 م(.2770
الع ل يوسد  الدولة األموية واألاداك الي سبقعاا ومادت هلا ابعدام مان ،عفاة    -

 م(.2705عثمانل مطبعة جامعة امشق )
عطوانل اسني  الفضق اإلسرمية يف بارا الشاام يف العواض األماويل اار اجليا ل       -

 م(.2790) 2عمانل ط
  العاامل اجلا لياةل الدولياة العضبياةل الدولاة      عل  إبضا يم اسن  العاريخ اإلسرم -

 العباسيةل متعبة الفاضة احوضيةل القا ضس )ب. ت(.
،ضوخ  عمضل كاريخ صدر اإلسرم والدولة األمويةل اار العلم للمرينيل با وت ل   -

 م(.2790) 7لبفانل ط
م كاريخ الدولة العضبيةل من ظاور اإلسار  Yulyus Wellhausen،لاوزنل يوليو   -

اع  نااية الدولة األمويةل كضمجة حمماد عباد اهلاااي أباو ريادسل مضاجعاة اساني        
 م(.2709مؤنإل نشض جلفة العأليد والرتمجة والفشضل القا ضسل )

  العضب يف العاريخل كضمجة نبيه أمني ،ار ل حمموا (Barnard Lewis)لويإل بضنارا  -
 م(.2756يوسد زايدل اار العلم للمرينيل ب وت )
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م(  رغبة األم  من  عاب التام ل 2732 ا  2367احضصف ل سيد بن عل  )ت -
 م(.2707) 2ل متعبة اار البيانل باداال ط6جا يف 9

احشادان ل حممد جاسم  موارا البريري عن األسضس األموية يف أنساب اإلهاضاال   -
 م(. 2790جال متعبة الطال  اجلامع ل متة احتضمة )2

ن  هعض يزيد بن معاوية بن أبا  سافيانل اار التعااب اجلديادل     احفجدل صرح الدي -
 م(.2792) 2ب وت ل ط

ل 2احفجاادل صاارح الاادين   معجاام بااين أميااةل اار التعاااب اجلدياادل باا وتل ط -
 م(.2776)
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 قائمة املقاالت

ل 2أمحد كيمور باها  هعض يزيد بن معاويةل جملة الز ضامل احطبعة السلفيةل ب وتل م -
 م(. 2726 ا  2363سفة )

جربائي  جبور  يزيد بن معاويةل احلا الشاعضل جملة األحباكل اجلامعاة األمضيتياةل    -
 م(.2705ل )29ل سةنة 3ب وتل  

اامد غفيم  األسضس األموية بني القيم اإلسرمية واالععبارات السياسيةل جملة  لياة   -
 م(. 2796) 6العلوم االجعماعيةل الضيا ل  

اخللفام األمويني من ا،ععااياكام ووصايا م )الفاض  السافيان (ل جملاة     اامد غفيم  -
 م(. 2796ل )26ل م2الدارسل الضيا ل  

خلي  ها ض اسني  مسألة هاور  ضس  اعتم من كفازد معاوية بن يزيد إىل كسلم  -
 م(. 2790ل )29مضوان بن اعتم لدست اعتمل جملة احؤرخ العضب ل باداال  

  ،عفة عبد ا  بن الزب ل كضمجاة اساام الواا ل جملاة جمماع اللااة       روالد زهلايم -
 م(. 2776ل أيلود )6ل جا67العضبيةل امشقل م

صااق إبضا يم عضجون  عبد ا  بن الزب ل جملة األز ضل مطبعة األز اضل القاا ضسل    -
 م.2766ل 0ل جا22م

 ب. ت(.صاحل محارنة  مضوان بن اعتم واخلر،ةل اجلامعة األرانية ) -
عل  عبد ا  الد،ا   اتيم بين أمياةل خالاد بان يزياد بان معاوياةل جملاة الادارسل          -

 م(. 2796) 6ل  7الضيا ل م
 0حمموا ها ض  األماويني والعااريخل جملاة  لياة العلاوم االجعماعياةل الضياا ل          -

 م(. 2792)
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دنان البذياتل  احؤمتض الدول  الضابع لعاريخ برا الشام يف العاد األمويل حتضياض عا   -
 م(.2797عمان )

  شأس علم العاريخ يف العاد األموي.عبد الوااد انون به  اور برا الشام يف ن -2
 نقوال زيااس  احضا ز اإلاارية العستضية يف برا الشام يف العوض األموي.  -2
 جورج عطية  اجلدد الديين احسيث  اإلسرم  يف العوض األموي.   -3
لة اعتام يف اإلسارم بعاد و،ااس الضساود )ا( جملاة اراساات        نبيه عاق   مشات  -

 م(. 2793ل )22كارخييةل جامعة امشقل  
  البااية واع س يف عاد بين أميةل جملاة  (Henri Lammens) فضي المفإ اليسوع   -

 م(. 2769ل )22ل جا5احشضقل احطبعة التاثوليتيةل ب وتل  
يزياد بان معاوياةل جملاة احشاضقل احطبعاة        فضي المفإ اليسوع   قوائد اخلليفة  -

 م(.2726) 22ل جا5التاثوليتيةل ب وتل  
-Lammens, Henri: Le Califat de Yazid ler, Melanges de la faculte Orientale 

(Universite St. Joseph, Beyrouth) V. (1911). 

- Muir, Sir William: The Caliphate, its rise decline and fall with anew introduction 

by zeine N. zeine, Beirut Kharats, (1963). 

- Sellhim, Rudolf: Der Zweite Burgerkrieg Imislam (680- 698) F. Steiner, Vor herr 

shaft (Vortage) Wiesbaden, (1970). 

- The Encyclopaedia of Islam, New edition, prepared by a number of leading 

orientalists, London, (1971). 
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 الدراسةمالحق 

-06امللحق األول: والة وعمال يزيد بن معاويةة علةا الياليةاا واألعمةال املةتل ةة )     

 م(.086 -086هة/ 06

 امللحق الثاني: املراسالا بني أهل الكيفة واحلسني

 امللحق الثالث: شجرة نسب اخللي ة يزيد بن معاوية وعالقته باهلامشيني
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 امللحق األول: 

والاي يتااا   والس وعماد يزيد بن معاوية علا  الوالياات واألعمااد احذعلفاة     
أماا العاضاق ،وال اا يزياد      Kيقعوض باا ،يما يععلق باعجاز والس من العو  األموي 

والس من يوي القدرس والففوي والدرايةل وإن  ان عل  مث   ذ  السياساة معاوياة بان    
 .(1)ن قب أب  سفيان م

صاا   القاض  الوال 
 الشضبة

   التو،ة  -
   (2)الفعمان بن بش  األنواري -5
  (4)هضيح بن اعارك التفدي (3)عبيد ا  بن زياا -6
   البوضس   -
ومسالم   (5)عبيد ا  بان زيااا   -5

 (6)بن عمضو البا ل 
عبد الضمحن بان أييفاة العبادي اعا      

 (8)س شام بن  ب  (7)مقع  اعسني
 

الوليااد باان ععبااة باان أباا       -5
 (1)سفيان

عماااضو بااان  (2)عبد ا  بن عثمان العيم 
 (3)الزب 

                                                

 .719ل ا1كاريخل جا الطربي.(1)

 .778ل ا1كاريخل جا الطربي.(2)

 . 75االوزرامل  اجلاشياري.(3)

 . 611كاريخل ا أنظض  ابن خياط.(4)
 . 411ل ا1كاريخل جا .الطربي -     

 . 778ل ا1كاريخل جا الطربي.(5)

 . 611كاريخل ا ابن خياط.(6)

 .75الوزرامل ا اجلاشياري. (7)

 . 411ل ا1كاريخل جا الطربي. (8)
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صاا   القاض  الوال 
 الشضبة

  (5)ابن ربيعة العامضي (4)عمضو بن سعيد األهدق -6

عثمااان باان حممااد اباان أباا     -7
 (6)سفيان

  

ا  اجلاااذام  روح بااان زنبااا  -4
باان عقبااة عقاا  اسااعذلفه مساالم 

 (7)اعضس

  

   متة   -

  (9)عبد ا  بن عثمان العيم  (8)سعيد األهدق عمضو بن -5

حيي  بن اتيم بن صفوان ابن  -6
 (10)أمية بن خلد

  

 =                                                

ق    أنظاض  ،عوىل مضس أخضى بعد عمضو األهاد ل ايمب عاا 778ل ا1كاريخل جا الطربي.(1)
 .671كاريخل ا ابن خياط.

 . 611ابن خياط  كاريخل ا(2)

 .67ل ا6ل ق4أنسابل جا البريري.(3)

 .59ل ا6ل ق4أنسابل جا البريري.(4)

 .411ل ا1كاريخل جا الطربي.(5)

 . 614كاريخل ا أنظض ابن خياط.(6)
 .75ل ا6ل ق4البريري  أنسابل جا -       

 .41ل ا6ل ق4اأنسابل ج أنظض  البريري.(7)
 . 491ل ا1كاريخل جا الطربي. -       

 . 778ل ا1كاريخل جا الطربي.(8)

 .611كاريخل ا ابن خياط.(9)

 . 411ل ا1الطبقاتل جا أنظض  ابن سعد.(10)
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صاا   القاض  الوال 
 الشضبة

 ( 1)ابن ربيعة العامضي

)كوىل القضام مشارت ًا باني متاة    
 واحديفة(

اعارك بن خالد بان العااا    -7
 (2)ابن  شام بن احا س

  

   موض  -

   (3)مسلمة بن خملد األنواري -5

بن يزيد بن علقماة ابان    سعيد -6
 (4)يزيد بن عوا األنواري

  

 

 =                                                

 . 791الزب ي  نس ل ا -      
 . 59ل ا6ل ق4أنسابل جا البريري. -      

 . 411ل ا1كاريخل جا الطربي. (1)

 . 616كاريخل ا .ابن خياط (2)

 . 67ل ا5البيان احاضبل جا ابن عذارى. (3)

 . 17الوالسل ا التفدي. (4)
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   أ،ضيقيا  -

 ايمب  انت كابعة حوض  

 (1)عقبة بن نا،ع الفاضي -5

  

   (2)ز   بن قيإ البلوي -6

   األران و،لسطني  -

اسااان باان مالااا باان حباادد   -5
 (3)التليب

  

   خضاسان  -

   (4)سلم بن زياا -5

   امشق  -

   (5)  بن قيإ الفاضيالضثا -5

 

                                                

 .18،عوح إ،ضيقيةل ا بد اعتم.ابن ع (1)

 . 751كاريخل ا ابن خياط. (2)

 . 11ل ا6ل ق4أنسابل جا أنظض البريري. (3)
 .616ل ا6كاريخل جا اليعقوب . -       
 .81ا ل7مضوجل جا احسعواي. -       

 . 616ل ا6كاريخل جا أنظض  اليعقوب .  (4)
 . 475ل ا1كاريخل جا الطربي.  -      
 .75الوزرامل ا اجلاشياري. -      

 . 717ل ا4ل ق5أنسابل جا يري.البر(5)
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   محص  -

   (1)الفعمان بن بش  األنواري -5

   قفسضين  -

   (2)سعيد بن مالا التليب -5

  ويذ ض من والس يزيد يف إااركه  -

  .(3)اعاج   صفوان موىل يزيد -

ل  ويذ ض أنه صااا  أماض  أي   (4)ايوان اخلضاج  سضجون بن مفوور الضوم  -
 (5)مسعشار  اخلاا

  (6)  عبيد ا  بن أو  الاسان التاك  -

  (7)صاا  اعض   سعيد بن التليب  -

  (8)صاا  الشضبة  محيد بن اضيمب بن حبدد التليب -

 

   (1)عبد ا  بن عامض اهلمذان  -

                                                

 ايمب كوىل محص بعد عزله عن التو،ة.  716ل ا4ل ق5أنسابل جا البريري.(1)

 .748ل ا1كاريخ امشقل جا ابن عسا ض. (2)

 . 617ل ا6كاريخل جا اليعقوب . (3)

 . 75الوزرامل ا اجلاشياري. (4)

 . 11ل ا6ل ق4أنسابل جا البريري. (5)

 .75الوزرامل ا البفه أنظض  اجلشياري.الذي  ع  حعاوية ثم  (6)

 . 617ل ا6نظض اليعقوب   كاريخل جاأ (7)
 سعيد موىل لتل . 648ل ا1كاريخ امشقل جا ابن عسا ض. -     

 . 11ل ا6ل ق4أنسابل جا البريري. (8)
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  (2)القاض   أبو ااريإ اخلوالن  -

 (.م181 ا  11  عمضو بن سعيد بن العاا األهدق سفة )(3)مضام اعجأ -

 ا  16+ 15بن أب  سفيان سفة )الوليد بن ععبة  - 
 م(.186 -185

 

 امللحق الثاني: املراسالا بني أهل الكيفة واحلسني:

 انت  فا  مضاسرت قد متت بني أ   التو،ة واعسني بعد ما بلاام خرب و،اس 
وى ،ياا  معاويةل وكوىل يزيد اخلر،ةل  وخضوج اعسني إىل متة را،ضًا البيعة ليزيد ، 

واجعمعت الشيعة يف اار سليمان بن صضا اخلزاع ل ،لما كتاملو يف مفزلهل قاام ،ايام   "
خطيبًال ،ثمد ا  وأثف  عليهل وصل  عل  الفيب )ا(ل وعل  أ   بيعهل ثم ي ض أما   
احؤمفني عل  بن أب  بال  ،رتام عليهل وي ض مفاقباه الشاضيفةل ثام قااد  ياا معشاض       

عم بأن معاوية قد صار إىل ربهل وقدم عل  عملاهل وسايجزيه ا    الشيعة؟ إنتم قد علم
 –زاا  ا   خزياًا   –من خ  أو هضل وقد قعد يف موضعه ابفه يزيد كبار  كعاىل  ا قدم 

ًا من بواغيات آد أبا  سافيانل    و ذا اعسني بن عل  قد خالفهل وصار إىل متة خائف
ماون  ىل نوضكتم الياومل ،اإن  فاعم كعل   هيععه وهيعة أبيه من قبلهل وقد أاعاج إ وأنعم

 عبوا إلياهل وإن خفاعم الاو ن والفشا ل ،ار كااضوا       أنتم ناصضو ل وجما دو عدو  ،أ
الضج  من نفسهل ،قاد القوم  ب  نفوض  ونقاب  عدو ل ونقع  أنفسفا اونه اعا  يفااد   
ااجعهل ،أخذ عليام سليمان بن صاضا باذلا ميثاقاًا وعاادًال أناام ال ياادرون وال       

 عبوا إليه اآلن  عابًا من مجاععتمل أنتم له  ما ي ضمتل وسلو  القدوم أتثون ثم قاد  يف

 =                                                

 . 617ل ا6كاريخل جا اليعقوب . (1)

 . 617ل ا6ل ق4أنسابل جا البريري. (2)

 .617ل ا6كاريخل جا اليعقوب . (3)
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عليتمل قالوا  أ،ر كتفيفا أنت التعاب إليه؟ قاد  ال ب  يتع  مجاععتمل ،تع  القوم 
 .(1) إىل اعسني بن عل  )ر (

)بسم ا  الضمحن الضايمل عسني بن عل  من سليمان بن صضال واحساي  ابان   
جنبة ور،اعة بن هداال وابي  بن مظا ضل وهيععه من احاؤمفني واحسالمني مان أ ا      

ل ،إنا حنمد إليا  ا ل الذي ال إله إال  اول أماا بعاد  ،اعماد        التو،ةل سرم عليا
الذي قوم عدو  اجلبار العفيدل الذي انعزى عل   ذ  األمة ،ابعز ا أمض اال وغواباا   

ضا مفاال ثم قع  خيار ا واسعبق  هضار ال وجعا  مااد ا    ،يراال وكآمض علياا با  ر
اولة بني جبابضكاال وأغفيائاال ،بعدًا له  ما بعدت اوا! أنه لايإ عليفاا إماام ،اقبا      
لع  ا  أن جيمعفا با عل  اعقل والفعمان بن بش  يف قوض اإلمارسل لسفا جنعمع معه 

ا قد أقبلت اليفال أخضجفا  اعا  نلثقاه   أنيف مجعةل وال خنضج معه إىل عيدل ولو بلافا 
بالشام إن هام ا  والسرم ورمحة ا  عليال ،سضح بالتعااب ماع عباد ا  بان سابع      

مسااض الوايداوي وعباد     ناهلمدان  وعبد ا  بن وادل ثم سضح  عابًا آخض مع قيإ ب
ماا   الضمحن بن عبد ا  بن التدن األرايبل وعمارس بن عبياد السالول ل ايامب محلاوا    

يقارب الثرثة واخلمسني صثيفة متعوبةل ثم انعظض يومني ،سضح بآخض ماع  اانئ بان    
السبيع  وسعيد بن عبد ا  اعفف  ايمب محلوا من أ ا  التو،اة  عباًا خمااببني       انئ

اعسني  بسم ا  الضمحن الضايمل عسني بن عل  من هيععه مان احاؤمفني واحسالمنيل    
يفعظضونا وال رأي هلم يف غ  ل ،العج  العج  والسرم أما بعد ،ثيارل ،إن الفا  

 عليا.

و ع  هبمب بن ربع ل واجار بن أجبضل ويزيد بن اعارك بن يزيد بان رويامل   
 وعزرس بن قيإل وعمضو بن اعجاج الزبيديل وحممد بن عم  العميم  

                                                

 . 71 -69ل ا7الفعوحل م ابن أعثم. (1)
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،قد أخضض اجلفابل وايفعت الثمارل وبمت اجلمامل ،إيا هارت ،أقادم   أما بعد  
لا جمفد والسرم عليال ،عرقت الضس  عفاد اعساني ،ساأد أماض الفاا ل         جفدعل

 و ع  مع  انئ بن  انئ السبيع  وسعيد بن عبد ا  اعفف ل و انا آخض الضس  

 بسم ا  الضمحن الضايم من اسني بن عل  إىل احأل من احؤمفني واحسلمنيل أماا 
وقاد  نا آخض من قدم عل  من رسالتمل  بتعبتمل و ا بعد ،إن  انئ وسعيدًا قدما عل 

ل ومقالة جلتم  أنه ليإ عليفا إماامل ،أقبا  لعا     ،امت    الذي اقعووعمل وي ضمت
وقد بعثت إليتم أخ  وابن عم  وثقي من أ   ا  أن جيمعفا با عل  اهلدى واعقل 

رأي إن  ع  إل َّ أناه قاد أمجاع    بييل وأمضكه أن يتع  إل َّ حبالتم وأمض م ورأيتمل ،
تم ويوي الفض  واعج  مفتم عل  مث  ما قدمت عل  به رسالتمل وقاضأت يف   ملع

 عبتمل أقدم عليتم وهيتًا إن هاام ا  ل ،لعماضي ماا اإلماام إال العاما  بالتعاابل        
 . (1)"واآلخذ بالقسطل والدائن باعقل واعابإ نفسه علىذات ا  والسرم

                                                

ل 7أنساابل جاا   م(.846 ا  668عبد ا  الععيب )ت قارن يف البريري بضواية حممد بن  (1)
 -716ل ا1كاريخل جا م(.117 ا  511بضواية أب  خمفد )ت ل الطربي 519 -511ا
717 . 
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 عاوية وعالقته باهلامشيني:: نسب اخللي ة يزيد بن م*الثالث قامللح

                                                
 وما بعد ا.  79نس ل ا أنظض  الزب ي. *

 .791ل ا58كاريخ امشقل جا ابن عسا ض. -       
 .91الفزا  والعذاصمل ا احقضيزي. -      

 قو 

 عبد مفاا

  اهم عبد مشإ

 أمية

 اضب

أبو سفيان 
 -صذض  –

عبداحطلبب
بببببطل  

 احطل 
 احطل 

 العبا  أبو بال  عبدا 

 عل   الضسود )ا(
 111 ا 71-41)

 م111 -

 العباسييون
(576-

 ا  111
111- 
 الطالبيون م(5618

 معاوية
 م(181-115 ا  45-11)

 يزيد بن معاوية
 م(187-181 ا  11-14)

 معاوية بن يزيد
 م(187 ا  14)
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Abstract 

This study calls attention to the biography and activities of  the Caliph 

Yazid B. Muawiya, given the fact that ni previous studies have dealt with 

this issue in a systematic and objective manner. 

It is concerned with the early upbringing of Yazid B. Muawiya 

during his stay with his uncles of Banu Kalb in the Syrian desert, and 

later in his father's palace in Damascus who looked after him and reared 

him to assume the Caliphate as his successor. This study focuses on this 

unprecedented issue, which Muawiya had initiated, that is, naming his 

son as heir to the Caliph – a procedure that was implemented for the first 

time in Islam. 

Furthermore, this study tackles the major activities that took place 

during the Caliphate of Yazid B. Muawiya, such as his reforms in the 

state administration, particularly his land reform; and the conquest 

accomplished by his military leaders at various fronts which formed a 

continuation to the earlier Islamic campaigns. 

Finally, this study covers the main events which occurred during 

Yazid's Caliphate like his conflict with Hussein B. Ali, and his dispute 

with the people of Medina, as well as his struggle with Ibn Zubeir. In 

addition, the study discusses the various historical sources which the 

subject under study concertrates on. 
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